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Пролетта дојде и помина. Летото го очекувавме на голема врата, а тоа на
мала, со дожд и лад. Навистина, сладење в лето е неопходно, но понекогаш и
опасно за здравјето. Здравјето наше најдрагоцено, кое со надежта нè држи на
нашиот пат, па макар и преладени.
Веќе неколку месеци сме во кампања за пристапноста. Точката 9 ја научивме
напамет, ама точката 8 постојано се навраќа. Им се обраќаме упорно на сите, но
најмногу на најповиканите. Најповиканите владеат и се ладат. Ни ветуваат дека
ќе прават и поголеми чекори и дека перцепцијата е сменета. Ако не ја елаборираме точката 8, каква основа ќе имаме за точката 9? Но, ние сме упорни. Упорни
треба да бидат сите наши насекаде. Само најупорните успеваат, дури и да е тоа
малку. За толку малку некој ќе рече „се коли вол за 100 грама месо“? Но ние упорните треба да ги убедиме оние кои владеат дека кога ќе се собираат сите точки, а ги има повеќе по 100 грама, таман ќе стигнат за вол. Ќе стигнат ако се делат
со ум и упорност. Упорност за сите наши кои ја немаат, а толку им е потребна.
Нашата активност мора да ги опфаќа сите точки перманентно и упорно. Така,
на почетокот на есента, овие оладените да ги заплиснеме со топли и упорни факти. Ќе им се најдат за во зима. Сега Ви посакувам разладување во море, езеро,
планина, базен, када, а може и леген или црево со вода. Не е важно каде, важно е
да сме здрави и живи, но и постојано упорни. Со упорност напред!
Вашиот
прим. д-р Нико Јанков
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VIII МАСОВНА СРЕДБА
НА ЛИЦАТА
СО ТЕЛЕСЕН
ИНВАЛИДИТЕТ
НА МАКЕДОНИЈА

Препораките на Комитетот за правата
на лицата со инвалидност при ООН од
21.9.2018 година.
На манифестацијата присуствуваа
повеќе од 260 членови на „Мобилност
Македонија“ од здружените членки, а
настанот беше проследен со рекреативни содржини, од кои дел и со натпреварувачки карактер. Имено, ЦОП
На 23.6.2019 година, во дворот на „Славеј“ обезбеди ваучери во износ од
Центарот за ортотика и протетика СЛА- 3.000, 2.000 и 1.000 денари (за набавка
ВЕЈ во Скопје, беше одржана VIII ма- на производи од асортиманот на ортосовна средба на лицата со телесен инва- педската куќа) за првопласираните 3
лидитет на Македонија.
натпреварувачи во:
Средбата традиционално се органи- вешто возење со инвалидска козира под мотото „Сплотени, достоин- личка
ствени и силни“, со што сакаме да исп- пинг-понг и
ратиме силна порака до институциите
- пикадо.
во државата дека само вака обединети и
„Мобилност Македонија“ и здруорганизирани ќе имаме сила да се избожените
членки на сојузот во името на
риме за потполна инклузија на лицата
своите
членови,
за успешно реализирасо телесен инвалидитет во сите пори на
ната
манифестација
VIII масовна средопштеството на еднаква основа со друба
на
лицата
со
телесен
инвалидитет,
гите. Исто така, сакаме да ги потсетиме
која
втора
година
по
ред
се
одржува во
институциите за обврските на државата
дворот
на
Центарот
за
ортотика
и проза подобрување на пристапноста, здравтетика
Славеј,
најискрено
им
се
забластвената заштита, образованието, врагодаруваат
на:
ботувањето и целосната социјална ин– Генералниот покровител, Центаклузија на лицата со телесен инвалидитет, во духот на Конвенцијата на ООН  рот за ортотика и протетика СЛАВЕЈ од
за правата на лицата со инвалидност и Скопје;

– ТИНЕКС, Скопје;
– ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА;
– ПИВАРА Скопје;
– ПРОМЕС Скопје;
– ПЕКАБЕСКО Скопје;
– ВИНЧИНИ Виница;
– Министерство за труд и социјална
политика кое финансиски ја поддржа
оваа програмска активност.
Благодарност и до Црвен крст на
Македонија за обезбедени тенди и лекарска екипа, која го следеше настанот, благодарност до Софка Прчева,
Драган Дојчиноски, Дејан Ѓорѓиевски,
Страшко Коцевски и проф. д-р Горан
Никовски, кои ги организираа и спроведоа забавните содржини, благодарност
до Центарот за ортотика и протетика
„Славеј“ за наградите (ваучери од 3.000,
2.000 и 1.000 денари) на првопласираните тројца натпреварувачи во вешто
возење на инвалидска количка, пикадо
и пинг-понг, и секако најголема благодарност до сите членови на „Мобилност Македонија“ кои присуствуваа на
настанот.
Б. Јовановски

ДОДЕЛЕНИ
ОРТОПЕДСКИ
ПОМАГАЛА
И ДОДАТОЦИ НА 36
ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН
ИНВАЛИДИТЕТ

од средствата од Игри на среќа, преку
Министерството за труд и социјална
политика доби износ од 1.600.000 денари за набавка на ортопедски помагала.
Управниот одбор на „Мобилност Македонија“, согледувајќи ја потребата од
подобрување на мобилноста на лицата
со потежок и најтежок телесен инвалидитет, а во услови од неприфаќање
на нашите заложби и иницијативи за
воведување на пофункционални, поиздржливи и поквалитетни ортопедски

На 31.7.2019 година, со почеток во
10 часот, во просториите на Центарот за
ортотика и протетика „Славеј“ - Скопје,
се изврши предавање на ортопедски
помагала и додатоци за инвалидски колички од страна на Националниот сојуз
на лица со телесен инвалидитет на Македонија - „Мобилност Македонија“ и
Министерството за труд и социјална
политика, на 36 лица со телесен инвалидитет. На настанот присуствуваше
министерката за труд и социјална политика Мила Царовска.

„МТСП се грижи за сите граѓани
со одредени попречености или телесни
инвалидности за да можеме да направиме максимум и во делот на права и
во делот на услуги за навистина да се
подобри квалитетот на нивниот живот.
Министерството прави напори со обезбедувањето средства потребни за функционирањето на Националниот сојуз на
инвалидски организации и Национален
сојуз на телесно инвалидизирани лица
на Македонија – „Мобилност Македонија“ да ја поттикне работата на полето
видливост на лицата со попреченист, а
со овие ортопедски помагала и олеснувањето на движењето, присуството на
лицата со попреченост во социјалниот
живот ќе биде секојдневност“, изјави
министерката Царовска.
„Мобилност Македонија“ во рамките на средствата за реализација на програмските активности за 2018 година,
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помагала, како и додатоци за нивна
изработка од страна на ФЗОМ, донесе
одлука средствата да се инвестираат во
три насоки и тоа:
- за рефундирање на средства уплатени за набавка на чевли на лица со
телесен инвалидитет со повишување на
чевли над 6 см, (бидејќи ниедна ортопедска куќа нема потпишан договор со
ФЗОМ заради неприфатлива референтна цена), 7 ортопедски чевли со повишување од над 6 см во износ од 35.000
денари;
- за набавка на силиконски лајнери (навлаки за чкунка) со и без пин за
корисници на натколени и потколени
протези (лајнерите не се на листата
на ортопедските помагала објавена од
ФЗОМ). Набавени се 19 силиконски
лајнери (за натколена и потколена ампутација, со пин и без пин) во вкупна
вредност од 380.365 денари;
- за набавка на електрични додатоци
за инвалидски колички за полесно движење во градски услови. Набавени се
20 електрични додатоци за инвалидска
количка во вкупен износ од 911.720,00
денари;

- распределени се 271.890 денари помош на членовите за помош при
лекување и набавка на ортопедски помагала (средствата се префрлено на 16
општински здруженија членки на „Мобилност Македонија“).
Вкупниот износ потрошен за ортопедски помагала изнесува: 1.598.975
денари.
„’Мобилност Македонија’ нема аспирации, ниту пак има можности и капацитет да ја замени улогата на институциите, особено на ФЗОМ за подобрување на положбата на лицата со телесен
инвалидитет при набавка на ортопедски
помагала. Со овој чекор се обидовме да
го подигнеме нивото на јавната свест
на раководните лица при институциите
за дел од потребните ортопедски помагала кои значително ќе го подобрат
квалитетот на животот и социјалната
инклузија на лицата со потежок и најтежок телесен инвалидитет. Помагала
кои ќе придонесат за нивно самостојно
движење и независен живот. Исто така
сакаме да ги поттикнеме локалните самоуправи во рамките на своите програми за субвенционирање при набавка на
велосипеди и електрични скутери, да ги
вклучат и електричните додатоци за инвалидски колички, со што значително
ќе го подобрат движењето низ градот на
овие свои сограѓани, особено во услови на непристапен градски сообраќај“,
истакна Бранимир Јовановски, претседател на „Мобилност Македонија“.
И  само да потсетиме, според универзалната декларација за човековите
права од 1948 година: „Сите луѓе се родени еднакви и слободни“.
Б. Јовановски
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Одржани XXV-ти
Музички средби
-2019
На 21.07.2019 година, на плоштадот
„Гоце Делчев“ во Струмица, на платото
пред Домот на културата „Антон Панов“, во рамките на „Струмица ОПЕН 
фестивал 2019“, се одржаа 25-тите Музички средби на лица со телесен инвалидитет на Македонија во организација
на Мобилност Македонија и со финансиска поддршка од Министерството за
труд и социјална политика.
14 учесници од Скопје, Битола,
Прилеп, Велес, Кавадарци, Штип, Радовиш и Струмица се натпреваруваа кој
поубаво ќе отпее, а се пееја традиционални македонски народни песни. Во
официјалниот програм настапија:
1. Ангел Апостолов  - Велес  
„Ако одам во Битола“
2. Јованка Атанасова - Велес
„Сите девојчиња мамо се мажија“
3. Ванѓа Јованчева- Штип
„Дојди моме кај изворот“
4. Петре Јованов – Радовиш
„Ај што имам мерак мамо железар да
бидам“
5. Николчо Делев – Кавадарци
„Друга љубов несакам“
6. Трајче Лазаров – Кавадарци
„Јоване Море Јоване“
7. Ѓорѓи Здравески - Прилеп
„Како што е таа чаша полна со вино“
8. Стеван Ангелески  - Прилеп
„Нема друга Македонија“
9. Влатко Најдоски- Прилеп
„Филизо моме“
10. Ристо Спиркоски – Прилеп
„Кажи ле кажи облаче ле бело“
11. Иле Гичев – Струмица
„Во Струмица на улица“
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ЌЕ СЕ ГРАДАТ
ИНКЛУЗИВНИ
ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА
ВО ШУТО ОРИЗАРИ
И ВО ШТИП
Изградбата на инклузивни детски
игралишта продолжува и оваа година
кога се планира да се изградат ДВЕ иг12. Гоце Минов – Скопје
ралишта и тоа во Шуто Оризари во Ско„Тешко мина мојта младост“
пје и во Штип.
13. Тони Митревски – Скопје
Министерството за труд и социјална
„Филизо моме“
политика
проектот „Инклузивни детски
14. Трендафил Ивановски- Битола
игралишта“
го реализира во партнерски
„Седнав да вечерам“
однос со Националниот сојуз на лица
Водител на настанот традиционално со телесен инвалидитет на Македонија
беше Ѓорѓи Калајџиев, а интерпретато- – „Мобилност Македонија“. Проектот
рите ги придружуваше оркестарот КУД  подразбира оформување на простор со
„ФЕНИКС“ кој делува во рамките на реквизити кои ќе бидат достапни и за
Мобилност Македонија, а го сочинува- децата со инвалидност. Досега вакви
ат следните музичари: Сотир Јоновски- игралишта се изградени и пуштени во
синтисајзер, Николчо Делов-тапани,
Стеван Ангелески- хармоника, Влатко
Најдовски-тарабука и Миле-кларинет.
За најдобар интерпретатор на македонски народни песни за 2019 година,
според гласовите на стручното жири,
беше прогласен Ристо Спиркоски од
Прилеп. Второто место и припадна на  
Јованка Атанасова од Велес, додека
третото место го освои Петре Јованов
од Радовиш. Плакетите на најдобрите
им ги врачи градоначалникот на Струмица, Коста Јаневски.
Настанот беше отворен со драмски
перформанс „После дождот“ во изведба
на групата „Надеж“ составена од шти- употреба во Скопје во Градски Парк, во
теници на Завод за заштита и рехабили- Општина Ѓорче Петров, во Кавадарци,
тација на младинци „Бања Банско“, со во Ново Село Струмица, во Прилеп, Биученичката Ева Стојковска и Центарот тола, Ресен, Велес, во општина Кисела
за балетска уметност „Reverence“ на Вода, Карпош и Капиштец во Скопје,
се поставувани реквизити-трамбулини
Оле Илиева.
Б.Јовановски во дворот на Центарот за аутизам во населба Топанско Поле во Скопје и уште
многу други.
„Мобилност Македонија“ смета
дека со спроведување на овој проект ќе
се овозможи подобрување на социјалниот живот на децата со инвалидност и
можност за нивен правилен развој.
Локацијата на игралиштето во населбата Шуто Оризари во Скопје е во
дворот на градинката „8 Април“, на
вкупна површина внатрешно дворно
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земјиште околу 1000м2. На истото е
предвидено да се постават инклузивни реквизити, на површина на околу
200м2, на кое ќе има пристапни рампи
од сите четири излези насочени кон игралиштето. Според првичната проценка на истото ќе бидат монтирани 5-6
реквизити кои ќе бидат монтирани на
мека подлога. Од преостанатите 800м2
е предвидено да се постави детско игралиште кое исто така ќе зазема површина од околу 200м2 и околу 600м2
наменети за зелена површина како и
соодветно оградување и урбана опрема.
Подготовката на меката подлога, поставувањето на урбаната опрема и зелената
површина ќе се финансира преку Програмата за развој на Обединетите нации
(УНДП), а со поддршка на Кралството
на Норвешка.
Општина Штип достави писмо до
Министерството за труд и социјална политика со намера за изградба на инклузивно детско игралиште на простор оп-

ределен од општината. Општина Штип
се обврза да го обезбеди просторот со
мека подлога и да постави урбана опрема. Во тек се консултативните договори
околу спроведување на активностите.
Проектот за инклузивни детски
игралишта е повеќе од потребен во нашата држава. Поставувањето на игралишта од ваков вид подразбира оформување на простор со реквизити кои би
биле достапни и за децата со инвалидност, односно детско игралиште кое на
овие деца ќе им обезбеди безбедно да
си играат и да се социјализираат и кое
ќе им овозможи поттикнувачка средина
за правилен раст и развој.
С. Прчева

МОБИЛНОСТ

ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

ОДРЖАН РАБОТЕН
СОСТАНОК
ЗА ОРТОПЕДСКИ
ПОМАГАЛА ВО ВЛАДА
НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
На 20.8.2019 година, во просториите на Владата на Република Северна
Македонија, на покана од посебниот
советник за правда, Тања ЧачароваИлиевска, беше одржан работен состанок помеѓу претставниците на „Мобилност Македонија“, Бранимир Јовановски и Софка Прчева, директорот на
ЦОП „Славеј“-Скопје, Горан Чаловски,
директорите на ФЗОМ, Ден Дончев и
Орхан Рамадани, директорот на сектор

за финансиски прашања при фондот,
Миле Сугарев, советникот на директорот на ФЗОМ за ортопедски помагала,
Даниела Стојановска-Ѓинговска, раководителот на одделение за договори со
здравствени установи, Фатон Мемети,
и претседателот на НКТ  за имплементација на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со инвалидност, Спасе
Додевски.
Во повеќечасовната дискусија на
состанокот беше констатирано дека
иницијативата за донесување на нов
Правилник за ортопедски помагала не е
помрдната од почетната точка, без оглед
на тоа што „Мобилност Македонија“
уште пред една ипол година изработи
и им го достави новиот предлог-Пра-

вилник со придружна документација.
Констатиравме дека имаме чувство
дека кога се однесува на воведување на
нови ортопедски помагала на Листата
на ортопедски помагала, времето како
да застанало пред 20 години. Претседателот на „Мобилност Македонија“,
Бранимир Јовановски, истакна дека во
модерната ера на пософистицирани, пофункционални, посигурни ортопедски
помагала, и постојани измени и дополнувања на правилниците за ортопедски
помагала во референтните држави од
опкружувањето, недозволен и неприфатлив е изговорот дека нема средства
за реализација на овие наши барања.
Претставниците на ФЗОМ истакнаа дека промените и воведувањето на
нови, пософистицирани ортопедски
помагала побарува обезбедување на
дополнителни средства во Фондот, или

прераспределување на средствата доделени за други ставки, што е практично
невозможно, особено доколку се работи за средства во поголем обем.
На крајот на опширната дискусија,
а во интерес на лицата со телесен инвалидитет да се помрднеме од „мртва точка“ во преговорите, беше донесен заклучок да се пристапи кон парцијално
решавање на барањата на „Мобилност
Македонија“ во рамките на расположливиот буџет на фондот.
ФЗОМ зеде за задача до крајот на
септември 2019 година да направи фискална анализа на потребни средства за
воведување, во прва фаза на измени на
Правилникот, стандардно лесни инва-
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лидски колички (за сите постојани корисници), активни инвалидски колички
(согласно посебни критериуми кои ќе
ги изготви фондот врз основа на искуствата од државите од опкружувањето),
силиконски катетри за самокатетаризација, а доколку може да се обезбедат
доволно буџетски средства, правото за
добивање на инвалидска количка на
електромоторен погон да се растовари
од критериумот корисникот да биде редовен студент или во редовен работен

однос, односно истата да може да ја
добие на сметка на Фондот лице кое ги
исполнува специфичните здравствени
критериуми (неможност со сопствена
сила на рацете да придвижува собна
инвалидска количка).
Во следна фаза на измени и дополнувања на Правилникот за ортопедски
помагала би се дискутирало за воведување на силиконски лајнери, со и без
пин, за корисници на потколени и натколени протези, како и за воведување
на пневматски и хидраулични коленски
зглобови (наместо еднооскини механички колена) за лица кои користат
натколени протези.
Б. Јовановски
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Одбележување
на Деновите
на параплегија
и дистрофија
На 25 Мај, ограноците на параплегија и дистрофија при Мобилност
Скопје, а со поддршка на „Мобилност
Македонија“ и Ортопедската куќа
„Славеј“, со своја агенда и соодветна
организација, ги одбележаа Деновите на
параплегија и дистрофија. Настанот започна со собир во 11 часот пред платото
на порта „Македонија“. На него зедоа
учество многу членови на „Мобилност
Скопје“ и „Мобилност Македонија“,
роднини, пријатели и сите добронамерни поддржувачи. Пред присутните и
јавноста, со свој поздравен говор, благодарност за присуство и поддршка,
се обрати претседателот на Огранокот
на параплегија, Гоце Миновски, кој ги
соопшти и ги потенцира главните проблеми на лицата со овие состојби и ги
наведе потребите за неопходно подобрување на условите за живот со нив.
Тој се обрати до повеќе министерства

и институции - одговорни и компетентни за подобрување на животот на
лицата со параплегија и дистрофија
(Министерството за здравство, Министерството за труд и социјала, Фондот
за здравствено осигурување, Државите клинички центри и сл.) и прецизно
ги нагласи потребите од посоодветни
ортопедски помагала (кои ќе понудат
поголема комфорност и времетраење за
истите), подобри и почести здравствени
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услуги, соодветни достапни лекови, два
пати бањско лекување, подобрување на
инфраструктурата во однос на пристапноста, како и поголема информираност
на пациентот и околината за состојбите,
поради единствената цел - подигнување
на јавната свест за нив. По завршувањето на говорот, сите учесници со мирен
и достоинствен марш по улица „11
Октомври“ се упатија кон Собранието
на РМ каде што сите заедно и смело
се поклонија на ова законодавно тело,
верувајќи во неговата поддршка, па оттаму продолжија да се движат до ДХО 
„Даре Џамбаз“, каде што го завршија
своето дефиле. Пред домот, учесниците заеднички и сплотени во боите на
параплегија и дистрофија, носејќи ги
слоганите на своите гради,
„НЕ Е СИЛАТА ВО ЧЕКОРЕЊЕТО 
ТУКУ ВО ИЗДРЖЛИВОСТА“ и
„ЈАС ГИ САКАМ ЛИЦАТА СО ДИСТРОФИЈА“
покажаа дека ваквиот начин на
одбележување е најсоодветниот начин
за изразување на потребите на лицата
од овие ограноци и дека тие лица веруваат во дослух на целокупната јавност,
со цел подобрување на нивното достоинствено животното секојдневие.
Лицата со параплегија и дистрофија
и покрај својата физичка попреченост,
со секој свој атом неизмерно се борат и
никогаш не престануваат да ги амортизираат тешкотиите од препреките кои
им ги носи животот. Токму затоа тие
заслужуваат сечија подадена рака и сечија поддршка на овој свет.
Христина П.
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ба за живот, но и болката која ја носи со
себе оваа исклучително тешка болест.
Пред присутните, пред медиумите и медиумските портали, со свој говор за значењето на денот, тешкотиите со кои се
соочуваат овие лица, нивната неопходИнтернационалната федерација на на потреба за подобрување на условите
мултиплекс склероза (МС) - основана за живеење во сите сфери и сегменти
2009 година, оваа година по десетти пат на општеството (здравство, труд и сого одбележува Светскиот ден на МС и цијала, економија...), се обрати претсеја спроведува кампањата за неа. МС дателот на огранокот на МС - Христикампањата за 2019 година се дефинира на Просковска, која воедно го означи
под слоганот „МОЈАТА НЕВИДЛИВА  настанот за започнат и ги повика сите
МС“ и се однесува на подигнување на присутни на дефилето до порта „Макејавната свест за невидливите симпто- донија“. По завршувањето на дефилето,
ми на МС и фаталното влијание на тие во 12 часот, во конференциската сала на
симптоми врз квалитетот на животот порта „Македонија“, од страна на тимот
на лицата со МС. Преку оваа кампања на „Мобилност Скопје“, беа поканети
и одбележување на денот, лицата со да се обратат со свои излагања д-р ЖарМС ќе можат гласно да проговорат за ко Костиќ – мотиватор и едукатор за
своите тешкотии со невидливите МСсимптоми, односно ќе имаат можност
подобро да ја информираат јавноста за
нив, а за возврат таа ќе може да пружи
соодветна поддршка.
Огранокот на МС при „Мобилност
Скопје“ и „Мобилност Македонија“,
четврта година по ред се приклучува
кон овој светски тренд и може слободно да потврди дека се носи рамо до
рамо со сите поголеми асоцијации кои
се дел на Светската федерацијата. За личен раст и развој на индивидуата, д-р
таа цел оваа година, на 30 мај, здруже- Иван Барбов - директор на Клиниката
нието организира соодветна агенда за за неврологија при Клиничкиот центар
одбележување на денот. Со масовен со- во Скопје, главната сестра на Клиникабир од многубројни членови на МС при та за неврологија - Јасмина Николовска
„Мобилност Македонија“, членови од и целиот тим на одделот. Говорот на д-р
другите ограноци на „Мобилност Ма- Жарко, со својата харизма и максималкедонија“, пријатели, роднини и многу на елоквентност, ги освежи лицата на
поддржувачи, настанот почна во 11 ча- присутните и им влеа голема надеж за
сот, пред книжарницата „Култура“, на нивната автоборба против сите предраплоштадот во центарот на Скопје. Учес- суди и тешкотии кои ги носи животот
ниците беа облечени во маички со сло- со себе, а во овој случај болеста. Тој
ганот „МОЈАТА НЕВИДЛИВА  МС“ и преку прекрасни секојдневни примери
со насмевки на лицата, дишејќи еден за и животни дефиниции ги охрабри слудруг, а притоа гордо стоејќи пред свои- шателите во подобрување на самодоте предизвици, ја покажаа својата жел- вербата, за миг им покажа како треба да

СВЕТСКИ ДЕН
НА МУЛТИПЛЕКС
СКЛЕРОЗА

бидат свои со своето битие и им вети
дека ако го изберат тој пат, резултатите
ќе бидат зачудувачки а целта остварена.
Со говорот на д-р Иван Барбов,
присутните се запознаа со целокупната состојба во медицинскиот аспект на
лекувањето на МС, кој посочи многу
примери и новитети што на повеќето
присутни можеби дотогаш и не им беа
познати. Преку интерактивноста на
докторот и присутните беа поставени и
одговорени многу прашања кои ги засегаа лицата со МС и нивните блиски и
беше создадена атмосфера на опуштен
разговор кој овозможи денот да заврши
идеално, што всушност на лицата со
МС тоа им е најголемата душевна терапија.
Со огромна благодарност до говорниците за безрезервно подадената рака

кон нас и учество на нашиот ден, настанот беше затворен а присутните беа поканети на скромен кетеринг.
Огранокот на МС при „Мобилност
Скопје“, со оваа организација за одбележување на Светскиот ден на МС за
2019 година, заврши уште една епизода
во борбата со оваа фатална болест. Тој
нема никогаш да престане да чекори по
патот кон освојување на нови придобивки за исчекор со мултиплекс склерозата, а притоа ќе ги искористува сите
ресурси со кои располага.
Христина П.

МОБИЛНОСТ

КОЛУМНА

ЛЕТ ВО МЕСТО
Пред околу една година присуствував на една трибина во хотел „Милениум“ во Битола. За темата на трибината
не се сеќавам најдобро, но во сеќавање
ми остана една моја констатација изречена пред присутните претставници од
локалната самоуправа кои не удостоија со своето присуство. Зборувајќи на
тема за правата на лицата со попреченост, меѓу другото, реков дека поминаа
долги години во борба за подобрување
на положбата на лицата со попреченост,
остарев и се уморив веќе, а положбата на нас лицата со попреченост едвај
нешто да се подобрила после еден речиси цел работен век. Реков и тоа дека и
она што се подобрило во нашите животи е недоволно и макотрпно изборено и
дека сме уште на почетокот, а во некои
области дури сме и уназадени, споредбено со она што сме го имале во бившата држава. Претставниците на локалната власт неволно, но сепак признаа дека
не е баш многу сторено за подобрување
на положбата на лицата со попреченост
и констатираа дека во иднина многу повеќе треба да се работи за да се изменат состојбите. После оваа трибина ми
остана горчливиот впечаток дека сето
речено е залудно и дека само што ќе заврши состанокот сè ќе се заборави. Ова,
за жал, не е само мој впечаток туку во
секојдневните контакти со членовите,
особено со оние постарите со кои ја започнавме борбата согледав дека речиси
сите го имаат тоа горко чувство во себе.
Некои од првоборците со кои го основавме Здружението се покојни, а некои
веќе ја напуштија активната борба и се
повлекоа кај своите семејства.
Ова чувство, за жал, не само што не
ме напушти туку од ден на ден сè повеќе
зајакнува благодарение на некои настани во последно време. По долготрајни
преговори, убедувања и усогласувања,
кога се носеше Законот за градење,
Сојузот успеа да вметни неколку одредби во тој закон со кои се воведуваше
колку толку некоја обврска на државата при градба на колективни станбени
згради или згради од јавен карактер
да се воведат стандардите за градба за
пристапност на лицата со попреченост,
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особено на оние лица кои користат
инвалидски колички. Без оглед на тоа
дека овие одредби горе-долу останаа
како мртво слово на хартија и дека во
пракса такаречи и да не се применуваа,
сепак со овој Закон барем се мрдна од
мртвата точка и имавме основа за понатамошни усовршувања на законскиот
текст. Со овој Закон, кој сè уште е на
сила, имаме дури и право како оштетени
да поведуваме прекршочна постапка за
непридржување на одредбите за градба
во делот за пристапноста на објектите
кои се нови градби. Тоа што никогаш
не го искористивме ова законско право
е наша грешка и пропуст за што треба
во некоја пригода и да се подискутира
зошто бевме и сме толку неактивни во
заштитата на правата кои ни биле дадени со прописот.
На почетокот на ова лето во најава
е донесување на нов Закон за градење.
Кога го добив нацртот на новиот Закон,
кој владата сака да го стави на јавна расправа и потоа во редовна процедура за
усвојување во Собранието, бев замолен
како член на Законодавно-правната комисија на „Мобилност Македонија“ да
го разгледам и заедно со другите членови – правници да дадеме свое мислење.
Читајќи го Законот за градба - во најава,
целосно се разочарав од пристапот на
предлагачот на Законот кон лицата со
попреченост. Оние одредби од важечкиот Закон кои се однесуваа на нормите
за градба на новоизградените објекти
во однос на пристапоноста на лицата
со попреченост, сега се само декларативни. Предлагачот предвидува некои
обврски при градбата на колективни
станбени згради и објекти од јавен карактер да се запазат нормите во поглед
на пристапноста на лицата со попреченост, но тие одредби се само декларативни без унапредување на постојните
решенија од Законот за градење кој е
на сила. Зошто мислам дека предлогот е само декларативен? Не сакајќи
да навлегувам во детален опис само ќе
напомнам дека не може да се спроведе
која било одредба од овој Закон ако законодавецот не предвиди и санкции за
непридржување кон законските обврски. Без конкретни санкции за непридржување кон обврската за овозможување
на пристап во објектот на лицата со по-
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преченост, таквиот пристап никој и никогаш доброволно нема да го направи.
На мислење сме од Законодавно-правната комисија дека без одговорност на
сите субјекти во градењето почнувајќи
од инвеститорот па проектантот, кој не
предвидел пристап, и крајно и на надзорот кој издал употребна дозвола без
да биди исполнет условот за целосна
пристапност.
Сега во наредниот период ни
претстои нова борба за зачувување на
сегашните решенија од Законот за градба наместо да се бориме за унапредување на постојните. Искуството кажува
дека борбата не само што е нерамноправна туку можеби и однапред изгубена, знаејќи го однесувањето на власта.
Тоа не значи дека нема до последно да
се бориме за заштита на нашите права и
имплементација на одредбите од Конвенцијата на ООН за правата на лицата
со инвалидност.
Сето ова ни се случува во годината
која „Мобилност Македонија“ ја прогласи за борба за пристапност под мотото: ПРИСТАПНА  МАКЕДОНИЈА. Во
Програмата за работа на Сојузот за оваа
година, една од приоритетните задачи
на „Мобилност Македонија“ беше токму пристапноста која секогаш е еден од
најголемите проблеми со кои се соочуваат лицата со попреченост. Договорено беше сите здруженија во составот на
„Мобилност Македонија“ да направат
трибини на оваа тема на кои ќе бидат
повикани одговорните лица од локалните самоуправи кои се занимаваат со
областа урбанизам. Поминаа речиси
осум месеци, а освем „Мобилност Куманово“ и „Мобилност Битола“ ни едно
здружение не го спроведе договореното.
Неопходноста од одржувањето на овие
трибини е несомнена и убеден сум дека
само така во средините каде што живееме и работиме можеме да се избориме
за нашите права на пристапност.
Долги години водиме борба со ветерници и во областа на помагалата кои
ги користиме. Сите знаеме каква е состојбата во оваа област и знаеме какви
сè помагала добиваме преку Фондот.
Покрај сите преговори и договори и
убедувања, сепак многу малку се мрднало од мртва точка. Фондот се гледа
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низ призма на финансии што е раз- та. Тоа дека е најомилено место за парбирливо од нивни агол на гледање би- кирање на несовесните граѓани токму
дејќи имаат ограничен буџет. Меѓутоа, на овие паркиралишта е општо познато.
не е секогаш проблемот во финансиите Ем си паркираат, ем не плаќаат, ем знатуку и во бирократскиот начин на раз- ат дека полицијата не е заинтересирана
мислување на вработените и одговор- да ги санкционира. Сите среќни и весените во Фондот. И  таму каде што фи- ли, дури и полицајците се солидарни со
нансиските импликации се минимални, нив оти и тие често таму се паркираат.
напредок се постигнува по долги убе- Толку години работа за подигање на
дувања и преговори. Која е смислата свеста на граѓаните за нашите потреда бидеме ограничени во набавката на би и права, а во пракса од ден на ден
некое помагало од странство со доплата се соочуваме со општа некултура и неод страна на корисникот на помагало- совесност. Одржани се многу трибини,
то, кој е во состојба тоа да го стори, под делени се флаери, зборувано е на дебатуслов Фондот да учествува во цената на ни емисии на локалните и државните
помагалото која се признава согласно електронски медиуми, укажувано е на
со Правилникот и референтната цена проблемот... и ништо. Без целосно разшто е утврдена? Одговорот нивни дека бирање од страна на Министерството за
на тој начин нè заштитувале е во најма- внатрешни работи за овој проблем не
ла рака навредлив и трагикомичен. Од можеме да се надеваме дека свеста кај
кого нè штитат? Од нас самите? Па ние граѓаните самата од себе ќе се издигне
немаме ограничена интелектуална спо- и дека без санкции доброволно ќе прессобност и добро знаеме што ни треба. танат да се паркираат онаму каде што
За воведување на нови стандарди кај не им е место.
помагалата и посовремени материјали и
И  крајно. Јас можам на оваа тема
технологии... ќе почекаме изгледа уште
да зборувам и да пишувам многу и да
многу. До некои идни подобри времиња
бидам дури и досаден за што сум свеи подобар општ животен стандард. До
сен. Меѓутоа, секој човек кога ќе изтогаш... ќе дојдат некои нови генерации
минат долги години во некоја работа и
на лица со попреченост.
во борба за некои права и подобрување
Од основањето на нашите здруже- на квалитетот на живеење на лицата со
нија упорно водиме битка и за разби- попреченост, еден ден ќе се размисли за
вање на предрасудите и стереотипите тоа што постигнал во животот и дали
кон нас лицата со попреченост. Упорно има резултати од работењето. Токму
се боревме и се бориме да ги убедиме поради ваквите состојби кои тешко и
условно кажано „здравите“ дека ние многу бавно се менуваат, се сетив на
имаме свои проблеми и потреби свр- насловот на една драма од мојот омилен
зани со совладувањето на просторот драмски писател Горан Стефановски
со оглед на телесната инвалидност. Се „Лет во место“. Во овој драмски текст
изборивме за обележување на парки- се зборува токму за тоа чувство дека
ралишта за лицата со попреченост и во некои работи не се менуваат и покрај
многу средини каде што ние дејству- сите напори. Одвреме-навреме и јас се
ваме тие паркиралишта се поставени и осеќам така дека летам во место. Секое
обележани. И толку... локалната самоу- трпение има крај. Ама надежта последправа ги поставува, несовесните граѓа- на умира и тоа е она што не тера упорно
ни ги уништуваат не така ретко дури и и до крај да се движиме напред и покрај
намерно, обновата е бавна и макотрпна сите неволји со кои се соочуваме. Ние
до усвојувањето на новите буџети и сме „пиреј“, што би рекол еден друг
следуваат преписки со локалните вла- мој омилен писател, Петре М. Андреевсти па да видиме кој е надлежен и да ски, во истоимената драма. Ќе опстоисе донеси одлука... дотогаш стрпи се. ме и ќе се бориме. Не можат да не искоСе надеваме дека со формирањето на ренат, а ние само треба да се потрудиме
ЈП за паркинзи овој проблем ќе биде во постојано да сме им пред очи и каде и
нивна надлежност и дека поефикасно да погледнат да сме им во фокусот.
ќе се решава од страна на вработените
Митко Фидановски
во тоа претпријатие. Мислам дека слични проблеми има во сите населени мес-
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31. РЕПУБЛИЧКИ
СПОРТСКИ ИГРИ“
НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН
ИНВАЛИДИТЕТ
НА МАКЕДОНИЈА
Од 6 до 9.6.2019 година во Струга и
Охрид, во организација на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет
на Македонија - „Мобилност Македонија“, и во соорганизација со „Македонскиот параолимписки комитет“, се
одржаа 31. „Републички спортски игри
на лица со телесен инвалидитет на Македонија.

Натпреварите се одвиваа во 3 спорта:
стрелаштво, атлетика и пинг-понг, а на
игрите учествуваа 115 натпреварувачи.
Игрите и оваа година имаа меѓународен
карактер (особено во пинг-понг) и на истите учествуваа спортисти од: Хрватска,
Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија,
Црна Гора и домаќинот Македонија.
Мобилност Македонија упатува најголеми и најискрени честитки до сите
спортисти, учесници на игрите, заради
фер-плеј настап, срдечна атмосфера и
коректно натпреварување меѓу спортистите во сите спортски дисциплини кои
беа на програма на игрите, а ги имаше
навистина многу.
На игрите на покана на „Македонскиот параолимписки комитет“ присуствуваше и претседателот на Параолимпискиот комитет на Србија, Зоран
Миќовиќ, генералниот секретар, Бојан
Јаќимовиќ и Светомир Младеновиќ, самостоен стручен соработник во комитетот. Со нив одржавме работен состанок
на кој разменивме искуства и договоривме чекори за идна соработка.
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Резултати:
АТЛЕТИКА
Мажи Ф36-Ф38, Ф42-Ф44 и општа
1
2

Име и презиме
Никола Пеев

Класа
Ф36

Град
Гевгелија

Ѓуле
7,4

Диск
22

Копје
20,6

Поени
1779

3

Дејан Ѓорѓиевски

Ф42

Скопје

8,46

26,95

21,95

1670

4

Александар Талески

општа

Гевгелија

8,97

20,81

35,38

1514

6

Ристе Станкоски

Ф44

Велес

8,24

18,8

29,02

1395

7

Горан Димчевски

Ф42

Битола

7,25

15,41

24,51

1375

8

Марјан Зафировски

Ф37

Скопје

7,56

20,23

21,87

1350

9

Дарко Спирковски

Ф44

Битола

7,22

21,55

26,74

1340

10

Ефтимчо Атанасовски

општа

Кочани

8,6

20,78

24

1307

11

Савре Бојковиќ

Ф44

Куманово

7,77

23,11

18,37

1250

12

Благојче Негриевски

Ф37

Скопје

6,8

20,29

18

1220

13

Иван Георгиев

Ф37

Штип

7,1

18,96

17,7

1208

14

Мендо Дивјаковски

општа

Битола

7,35

17,92

24,8

1189

15

Емри Заимовски

Ф42

Скопје

6,1

16,83

17,7

1184

16

Авни Љата

Ф38

Дебар

6,9

16,23

15,8

1149

17

Миле Ачески

општа

Прилеп

6,79

17,56

23,78

1131

18

Томе Ристевски

општа

Кичево

7,5

17,08

20,6

1115

19

Ристо Ангелов

Ф44

Радовиш

6,16

15,17

22,77

1083

20

Љупчо Постолов

општа

Радовиш

9,6

11,41

16,39

1074

21

Горанчо Јакшиќ

општа

Штип

6,88

18,25

18,99

1073

22

Антон Коцевски

Ф42

Велес

5,26

12,12

19,15

1046

23

Ала Белкија

Ф44

Струга

6,5

15,21

18,3

1023

24

Бобан Јордановски

Ф36

Кичево

4,5

12,14

10,7

997

25

Зоран Димов

општа

Велес

5,64

16,35

20,78

989

26

Скендер Рахмановски

Ф38

Дебар

5,7

10,9

11

851

27

Драги Стефановски

Ф44

Кратово

5,4

12,53

14,3

831

28

Драге Марковски

Ф44

Тетово

5,2

14,22

11,3

795

29

Перо Паунов

општа

Кочани

4

10,2

11,1

617

30

Имер Сефери

Ф44

Скопје

3,25

7,62

10,46

536

Жени Ф54-Ф57
1

Име и презиме
Сафета Тргиќ

Класа
Ф54

Град
БиХ

Ѓуле (3кг)
3,43

Диск
6,84

Копје
7,52

Поени
1471

2

Елена Давитковска

Ф56

Куманово

4,98

9,56

8,67

1398

3

Орхидеја Срезоска

Ф57

Гевгелија

6,2

6,89

8,9

1325

4

Дивна Танева

Ф57

Струмица

4,31

6,86

8

1091

6

Љубица Боевска

Ф57

Струмица

4,38

6,43

6,65

1014

7

Јелена Трајковиќ

Ф57

Скопје

3,44

6,55

6,49

917

8

Љубица Маркоска

Ф56

Гевгелија

3,2

3,34

4,52

739

11
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Жени Ф37, Ф42-Ф46 и општа
Име и презиме
Лидија Успрцова

1

Класа
Ф42

Град
Штип

Ѓуле
5,2

Диск
13,4

Копје
8,2

Поени
1277

2

Силвана Трајковска

општа

Скопје

5,8

16,9

14,3

1268

3

Нада Цветковска

Ф46

Куманово

5,7

14,9

15,1

1234

4

Росана Ефремова

општа

Скопје

5,2

12,6

13,1

1084

6

Нада Илиоска

Ф44

Кичево

5,6

12,1

11,1

1084

7

Лидија Вељановска

општа

Битола

5,4

11,8

12,9

1076

8

Зорица Сандева

Ф44

Штип

4,7

11,6

9,1

942

9

Николина Манчева

општа

Скопје

4,7

9,8

9,9

889

10

Зорица Арсовска

општа

Скопје

4,7

9,6

9,9

884

11

Јасмина Стојановска

општа

Скопје

4

9,5

11,01

855

12

Тајна Ристеска

Ф37

Прилеп

3,2

7,6

5,6

806

13
14

Стојна Владова
Јованка Атанасова

општа
општа

Штип
Велес

4,4
3,7

8,7
6,9

8,4
7,3

797
667

Мажи Ф53-Ф57
Име и презиме

Класа

Град

Ѓуле

Диск

Копје

Поени

1

Гоце Миновски

Ф53

Скопје

7,5

14,67

11,96

2101

2

Рефик Ибрагиќ

Ф53

БиХ

5,34

9,39

10,28

1543

3

Зоран Јовановски

Ф55

Струмица

6,92

17,34

14,41

1506

4

Златко Арсовски

Ф55

Кочани

6,05

13,82

13,47

1308

6

Горан Спасов

Ф57

Скопје

6,65

12,75

13,74

1123

7

Александар Јовановски

Ф54

Скопје

3,93

9,2

9,26

1090

8

Милош Стоилковиќ

Ф55

Србија

5

12,75

10,18

1087

9

Братислав Костиќ

Ф53

Србија

4,82

11,48

0

1045

10

Пецо Петковски

Ф56

Скопје

5,38

11,72

9,43

1026

11

Небојша Пејоски

Ф57

Струга

5,7

12,65

12,36

1014

12

Виктор Димитриевски

Ф55

Тетово

4,29

11,06

10,34

985

13

Игор Димитриев

Ф56

Струмица

5,46

9,7

9,38

979

14

Теуфик Зукановиќ

Ф56

БиХ

4,93

10,26

9,37

948

15

Александар Димиќ

Ф56

Србија

5,1

9,34

7,8

896

16

Марко Лазаров

Ф57

Гевгелија

4,51

10,63

11,16

851

17

Трајко Стојаноски

Ф57

Прилеп

4,78

9,28

10,78

833

18

Авни Хисмани

Ф56

Тетово

3,78

9,7

8,94

823

19

Азис Зендели

Ф57

Тетово

4,68

11,4

8,66

816
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СТРЕЛАШТВО
Меч воздушен пиштол СХ1
Име и Презиме

Град

1

2

3

4

5

6

Збир

Оливера Наковска Бикова

Битола

90

96

94

95

95

94

564

Александар Јовановски

Скопје

88

93

91

89

91

91

543

Ванчо Каранфилов

Скопје

89

91

92

90

96

85

543

Небојша Пејовски
Михајло Михајлов
Тони Митровски

Струга
Кавадарци
Скопје

87
71
71

84
76
72

84
76
51

81
81
86

81
81
65

84
74
68

501
459
413

Име и Презиме

Град

1

2

3

4

5

6

Збир

Васко Стефановски

Битола

81

81

83

85

330

Ѓорѓи Здравески

Прилеп

82

83

81

75

321

Новче Тодоровски
Бранимир Јовановски
Виктор Димитриевски
Небојша Пејоски

Куманово
Куманово
Тетово
Струга

78
79
80
69

81
78
74
72

73
70
67
70

75
78
69
66

307
305
290
277

Зоран Јовановски

Струмица

69

63

72

70

274

Стеван Ангелески

Прилеп

67

70

68

64

269

Менде Дивјаковски

Битола

70

74

59

55

258

Елизабета Тодоровска

Куманово

43

70

66

74

253

Тони Митровски

Скопје

62

58

70

61

251

Златко Арсовски

Кочани

43

39

36

36

154

Име и Презиме

Град

1

2

3

4

Рефик Ибрагиќ

БиХ

79

87

87

86

339

Наташа Црвенковска

Битола

69

60

73

73

275

Меч воздушна пушка СХ1

Меч воздушна пушка СХ2

13

5

6

Збир

ПИНГ ПОНГ
ЖЕНИ КЛАСИ 6-10
1. Лилјана Мицовска – Кочани
2. Олга Ристовска – Скопје
3. Наташа Црвенковска – Битола
4. Магдалена Делова – Кавадарци
5. Тајна Ристеска – Прилеп
МАЖИ КЛАСИ 4-5
1. Бранимир Јовановски – Куманово
2. Зоран Јовановски – Струмица
3. Васил Росомански – Кавадарци
4. Игор Димитриев - Струмица
МАЖИ КЛАСИ 6-8
1. Рубинчо Ристески – Прилеп
2. Игор Постолов – Струмица
3. Тони Митровски – Скопје
4. Томи Јаневски – Битола
5. Костадин Николов - Струмица
6. Николчо Делов – Кавадарци
7. Васко Стефановски – Битола
8. Ванчо Каранфилов – Скопје
9. Антон Коцевски – Велес
МАЖИ КЛАСИ 9-10
1. Страшко Коцевски – Куманово
2. Небојша Ташиќ – Куманово
3. Дејан Алексовски - Скопје
4. Зоран Трајановски – Скопје
5. Ристе Станковски - Велес
6. Зоран Димов – Велес
7. Митко Сотировски – Охрид
Б. Јовановски
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ТЕМАТСКА
РАБОТИЛНИЦА
ВО ШТИП
„Мобилност Штип“, на ден
14.4.2019 година (недела), во просториите на „Канал 77“ одржа тематска
работилница на тема ,,Остеоартритиспричини, манифестации, третмани и
превенција“ .Излагач на темата беше
ортопед специјалист д-р Мирјана Рунчева.
Во работата на работилницата свое
учество зедоа членови од речиси сите
здруженија од Републиката и членови
на „Мобилност Штип“.

НАГРАДНА ИГРА
Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:
На 2.3.2019 година се одржа седница на Конститутивно собрание на
„Мобилност Македонија“. На седницата беа верификувани мандатите на
претставниците во Собранието на „Мобилност Македонија“ за периодот
2019-2023. Беше избран претседател на Сојузот и беа избрани членовите на
Управниот и Надзорниот одбор.
Колку членови брои Управниот одбор на сојузот со право на глас?
Точниот одговор на ова наградно прашање гласи:
11 членови
Наградата – викенд за две лица во хотел „Цар Самуил“ во Банско, Струмица, со платени трошоци за превоз во висина на автобуски билет, сметаме
дека е доволен мотив читателите да се потрудат околу точниот одговор на наградното прашање и во поголем број да учествуваат во наградната игра.
Во канцеларијата на „Мобилност Македонија“ пристигнаа 22 коверти, а
среќниот добитник го извлече привремениот секретар на „Мобилност Скопје“
- Дарко Стојановски.
Најмногу среќа и точен одговор имаше:
Вања Павлова
член на „Мобилност Велес“
Донатор на оваа награда се сопствениците на хотелот „Цар Самуил“ во
Банско, Струмица. Сите информации поврзани со реализацијата на наградата
добитникот ќе ги добие од генералниот секретар на „Мобилност Македонија“
на телефон бр.02 3211-280.
Наградното прашање за овој број на весникот гласи:
Првото наградно прашање во рубриката „Наградна игра“ на весникот во тоа
време „Феникс“ гласеше: Од колку здруженија е составен Сојузот на телесните инвалиди на Македонија? (Помош- помалку од 18, повеќе од 14 здруженија).
Точниот одговор гласеше 17 здруженија.
Прашањето гласи:
Колку години се спроведува оваа наградна игра? (Помош – помалку од
20, повеќе од 15 години).
Сметаме дека одговорот на ова прашање не е тежок, но малку ќе Ви помогнеме со тоа што ќе Ви кажеме дека доколку сте редовен читател на весникот
МОБИЛНОСТ и учествувате во работата на „Мобилност Македонија“ треба да
го знаете одговорот на ова прашање.

Голем придонес во работата дадоа и
д-р Даница Фичорска, д-р Ленче Николова и д-р Нико Јанков.
На поставените прашања од присутните, докторите дадоа одговори со свои
видувања. Прашањата на присутните
беа од темата на излагањето, но и надвор од неа, а присутните беа задоволни
од дадените одговори.
Во прилог на ова го даваме целокупното излагање на д-р Мирјана Рунчева.
Тоде Арсов

Вашите одговори на прашањето праќајте ги во затворен коверт на адреса
„Мобилност Македонија“ на ул. „11 Октомври“ 42-а Скопје, со назнака ЗА НАГРАДНАТА ИГРА, најдоцна до 15 ноември 2019 година.
Право на учество имаат само редовните членови на „Мобилност Македонија“.
Наградата е непренослива, односно може да ја користи само оној што ја освоил.
Почитувани читатели, Вие што го знаете одговорот на наградното прашање и кои сте оптимисти, па верувате во својата среќа, земете учество во
наградната игра. Со тоа ништо не можете да загубите, а можете да добиете
можност, заедно со својот придружник, да си поминете еден прекрасен викенд во бањата Банско во Струмица.
С.Прчева
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VI Меѓународна
креативна
работилница
во Охрид
Во рамките на планот и програмата
на Креативната работилница при „Мобилност Скопје“, оваа година, традиционалната меѓународна работилница
во Охрид, се одржа во периодот од 1 до
10 мај. На неа учество зедоа 30 учесници
од четири збратимени здруженија, кои
активно учествуваат и партиципираат
во изработка на ракотворби, односно;
членовите на Креативната работилница при „Мобилност Скопје“, гостите од
Здружението за МС при Пчињскиот круг
- Врање, Здружението на МС при Јабланичкиот округ - Лесковац и првпат гостите од Здружението од Бачка Топола.
Со претходно направена целосна
агенда за текот на настанот, по климатизирање на гостите и нивна адаптација во
прекрасниот Охрид, тој набрзо почна.
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Овогодишното творење одлучивме
апсолутно да го насочиме кон техниката
декупаж, од причина што таа техника е
комплексна и изобилува со повеќе чекори
кои бараат простор и време за негова реализација, а работилницата во Охрид ни
го овозможува токму тоа. Бојадисување,
лепење, сечкање, кроење и прекројување,
бришење па започнување од почеток, составување целини, лакирање... и што ли
уште не, беа дел од работната атмосфера
при изведувањето на техниката.
Питорескниот Охрид, незаменливиот мирис на неговиот воздух, сплотените емоции на членовите, испровоцираа
многу инспирација кај креативците,
многу магија во деновите поминати во
работната просторија, мотивација повеќе кај секој од нив, за да на крајот од
денот тие да се рефлектираат во извонредни финализирани изработки.
За совршеноста и убавината на делата говореа многу наши гости, поддржувачи, пријатели, случајни минувачи,
социјалните мрежи, при што секој од
нив гласно ги пофалуваше па дури и посакуваше уникатното дело да го понесе
со себе и да го изложи во најубавото
ќоше на својата просторија.
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Креативната работилница секако
немаше да биде целосно остварена ако
нашето здружение како домаќини на
настанот не им понуди слободни мигови на гостите, во кои ќе имаат можност
да ги видат убавините на Охрид и Охридското Езеро, сите негови волшебни
тајни, истории, егзотики, уникатности,
традиции, вкусови, звуци и богатства.
Гостите од Охрид беа фасцинирани и
низ воздишки говореа дека тешко би
можеле да најдат кај нив слична локација за возврат.
Нашата замисла и организација можеме слободно да признаеме дека се
реализира крајно професионално, но
никако не смееме да заборавиме да кажеме дека без помошта од нашите верни
пријатели кои континуирано низ годините ни даваат неизмерна поддршка, Фирмите помагатели и нивната несебична
хуманост (препознавајќи ги вистинските
патишта за потреби на телесните инвалиди), телевизиските куќи, гостите на
настанот, сето ова ќе можеше да се реализира на ваков беспрекорен начин. За
таа цел, до сите нив изразуваме огромна
благодарност и секогаш ќе изнаоѓаме
начин, нивната тивка хуманост ние гласно да ја говориме.
Креативната работилница длабоко
верува дека човековите патишта се бесконечни и секогаш носат љубов и убавини. Со таа мисла успева да егзистира
сиве овие години, но и сфати дека таа
мисла е единствениот вистински начин
со кој може да опстои и во иднина.
Христина П.
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ОТВОРЕНО
ИНКЛУЗИВНОТО
ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ
ВО ШУТО ОРИЗАРИ
На 6.09.2019 година, во Општина
Шуто Оризари, во дворот на градинката „8-ми Април“ беше отворено новото
детско инклузивно игралиште, четиринаесто по ред во нашата држава.
Оваа градинка е изградена со финансиска подршка на Кралството Норвешка, додека дворното место е изградено
од страна на Општината Шуто Оризари,
Програмата за развој на Обединетите

нации (УНДП) и Министерство за труд
и социјална политика во партнерство со
Мобилност Македонија.
На обезбедениот простор со мека
подлога се поставени двојна нишалка
со специјални седишта, комбинирана
клацкалка со 2 специјални и 2 обични
седишта, платформа на вртење-специјална и еден комбиниран реквизит.
Вкупната вредност на поставените реквизити е 580.000,00 денари, средства
што Министерството за труд и социјална политика ги обезбедува согласно
проектот за инклузивни игралишта и
програмата за работа на сојузот.
С.П.
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НАШАТА
КРЕАТИВНОСТ
- НАШИ МОСТОВИ
НА ПРИЈАТЕЛСТВОТО
Креативната работилница при „Мобилност Скопје“, во низата меѓународни работилници, нанижа уште едно незаборавно креирање и дружење во живописното Власотинце – Лесковац, кај
нашите пријатели од МС здружението
на Јабланичкото опкружување.
Работилницата се одржа во периодот од 19 до 22 август и на неа зедоа
учество повеќе здруженија од различни
градови на нашето опкружување (МС
здружението на Пчињското опкружување - Врање, Здружението „Мала Бачка“ од Бачка Топла, Здружението од
Славонска Краина, МС здружението на
Јабланичкото опкружување - Лесковац
и Креативната работилница при „Мобилност-Скопје“).
Оваа работилница, домаќините одлучија да ја дефинираат со слоганот
НАШАТА КРЕАТИВНОСТ  - НАШИ 
МОСТОВИ НА  ПРИЈАТЕЛСТВО, од
единствена причина што ваквите настани и креативни дружења градат
мостови кои нè поврзуваат, нè прават
поблиски и ни овозможуваат сиот збир
на вештини, искуства и знаења да ги
разменуваме и повешто да ги имплементираме во нашите базични работилници на здруженијата.
На работилницата се изработуваа
неколку техники како што се: декупаж,
изработка на накит и изработка на производи од глина. Секој од учесниците
во зависност од својата моќ и креативна
фантазија, партиципираше во работните денови и собираше искуства за доби-
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вање совршен финален производ. Изработките од оваа работилница, домаќините со претходно договорена агенда,
ни кажаа дека ќе им бидат изложени на
претстојните манифестации – „Виенски
бал“ и „Роштиљијада“ како и во нивните сопствени излози во просториите на
здружението. Во согласност со потребите на тие настани беа дефинирани
мотивите врз производите и учесниците се фокусираа кон нив.

Додека траеја работните часови на
творење, учесниците имаа можност да
се дружат и преку неврзани дискусии да
разменуваат искуства за своите дијагнози и животот со нив, а притоа да научат
уште нешто успешно, а ново во совладување на тешкотиите кои се испречуваат
во нивното секојдневие (како да останеш позитивен, како да престанеш да
се самосожалуваш, колку е важно движењето и излегувањето надвор од лажниот комфор на затворениот простор...)
Работилницата ја посетија новинари од локалните гласила на Лесковац,
кои сакаа да проговорат со координаторите од секое здружение-учесник на
работилницата. На новинарскиот интерес, истите добија многу одговори и
јасни гледишта со пораки за целта на
настанот и тоа;

Три години
„Хумана Преспа“

- На оваа работилница лицата со
МС и други невролошки заболувања, имаат можност да ја подобрат и развијат
својата координација на движења во
склоп со креативна работа и дружење,
изјави координаторот на Лесковачката
работилница – Мила Милошевски.
- Паул Нејше од здружението од Бачка Топола изјави дека со задоволство
одговара на поканата на Лесковачкото
здружение, бидејќи тоа гласи во овој
регион за здружение кое има најуспешна креативна работилница што всушност претставува за нив единствен
предизвик за неодложно учество.
- На овие работилници може секогаш да се научи нешто ново и секогаш
да доградиш уште една тула плус на
мостот низ кој си поминал претходниот пат... изјави Христина Просковска
од „Мобилност Скопје“.
Со вакви силни мисли и пораки и
извонредно изработени производи, тридневната работилница се финализира.
Здруженијата учесници напишаа уште
една страница на збратимената креативна историја и ветија дека мостовите
на пријателствата ќе бидат уште многу
пати преминати.
Христина П.

На 21 март 2019 година, делегација
на „Мобилност Битола“ присуствуваше на третиот роденден на „Хумана
Преспа“ и нашиот заеднички проект
за општинско-корисна работа, поддржан од општина Ресен и од УНДП. Во
присуство на повеќе приматели и даватели на услуги, како и на сопругата на
ресенскиот градоначалник, г-ѓа Билјана
Гошаревска, и одговорната за работа

со граѓанскиот сектор Ружица Паревска, се разговараше за соработката и на
можни правци за реализација на нови
проекти, со нагласеност на прекугранична соработка.
Сè на сè, убава манифестација со голема посетеност. Се надеваме дека нашата соработка и потпишаните меморандуми се солидна основа за понатаму.
прим. д-р Нико Јанков
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„Мобилност
Битола“
на панел-дискусија
на ЦПЛИП „Порака“

Успешен почеток
на креативната
работилница
на „Мобилност
Битола“

На 2 април 2019 година, во малата
сала на Центарот за култура во Битола
беше организирана и изведена панелдискусија во организација на ЦПЛИП
„Порака“ од Битола и РЦПЛИП „Порака“ како дел од проектот подржан од
НСИОМ, МИМ и МДИ  и Европската
Унија. Од оправдани причини не присуствуваа генералниот секретар д-р
Василка Димоска и програмскиот менаџер м-р Владо Крстовски.
Во присуство на повеќе волонтери,
активисти и гости, настанот го отвори
и водеше проф. Билјана Граматковска
од Педагошкиот факултет во Битола, а

По успешните подготовки, обезбедување на материјално-технички услови, складирање и простор, креативната
работилница на „Мобилност Битола“
започна со работа во попладневните часови, на 2 април 2019 година, во клупските простории на нашето здружение.
Ентузијастите Снежана, Лидија, Фанче,
Сотир, Наталија и Николче се обврзаа
да ја промовираат оваа активност и првичните контакти со креативците од

присутните ги поздрави и даде вовед
претседателката Јулијана Трајчевска.
Основното мото беше „Можеме и сакаме да пееме“, во рамките на проектот
„Попреченоста е прашање на перцепција“. Ова е една поголема активност
на Центарот за лица со интелектуална
попреченост.
Меѓу другите излагачи беа и м-р
Марија Младеновска-Димитровска од
ДСУ „Таки Даскало“ и проф. д-р Марија
Ристевска-Петровска од Педагошкиот
факултет, која е и автор на учебникот
за инклузивна настава по педагогија,
како и повеќе студенти од Педагошкиот
факултет и ученици од ОУ „Тодор Ангелевски“ од Битола.
Настанот беше проследен и од печатени и електронски медиуми, па се
надеваме дека ќе заземе место во настаните што ќе придонесат за подобрување
на општата перцепција на околината и
средината кон лицата со инвалидност
во сите сфери на живеењето. Исто така,
се надеваме дека институциите на системот на државно и на локално ниво
ќе успеат постепено да ги воведат сите
позитивни законски прописи кои соодветно ќе се практикуваат без исклучок.
прим. д-р Нико Јанков

„Мобилност Скопје“ и од Врање да ги
преточат во конкретна активност, за која
се надеваме дека ќе прерасне во традиција со повеќе настани и учесници.
Им посакуваме успешниот почеток
и ентузијазам да се задржи на високо
ниво за остварување на целите.
прим. д-р Нико Јанков
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„Мобилност
Битола“
на работилница
во Штип
На 14 април 2019 година, во организација на „Мобилност Штип“ беше успешно спроведена работилница за артрози
или остеоартритис. Предавач беше д-р
Мирјана Рунчева, специјалист ортопед
од Штип.

Може да се каже дека д-р Рунчева
се потруди предавањето да биде максимално адаптирано за присутниот аудиториум (околу седумдесет членови на
„Мобилност Македонија“ и гости), со
максимално разбирливи и приспособени изрази. Аудиовизуелната презентација ја постигна својата цел, а потоа
имаше дискусија и прашања од присутните. Во дискусиите, во повеќе наврати учествуваше и докторската тројка
составена од прим. д-р Даница Фичорска и прим. д-р Ленче Николова – физијатри, како и прим. д-р Нико Јанков,
специјалист по ортопедија.
Сè на сè, овој настан беше уште
еден одличен повод за дружење и збогатување на сознанијата на членовите на
„Мобилност Македонија“.
прим. д-р Нико Јанков
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„Мобилност
Битола“
на промоција
на проект
поддржан
од Австралија
На 8 април, во организација на „Лоотус Ј – Нов почеток“, беше организирана и успешно изведена промоција
на проектот поддржан од амбасадата
на Австралија со наслов „Учи, работи,
биди продуктивен“. Раководителка на
проектот е м-р Симона Јовевска, членка
на „Мобилност Битола“, која и покрај
инвалидноста што ја има приковано во
инвалидска количка, со знаење, упорност и храброст се здобива со почит од
присутните, на чело со НЕ  амбасадорката на Австралија – г-ѓа Рут Стјуарт,
градоначалничката на Битола м-р Наташа Петровска и многу други гости и
изведувачи на настанот.

Промоцијата започна со вовед на
организаторката Симона, а продолжи со
поздравни говори од австралиската амбасадорка и градоначалничката. Потоа
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следуваше и добро подготвена презентација за инклузивноста од искусниот
педагог Ѓорѓи Лазаревски, како и рецитал на поемата „Сите сме изгрејсонце“
од Панде Манојлов, во интерпретација
на Никола Попчановски. Речиси никој
не остана рамнодушен на прекрасната
изведба на членовите од „Анастасија
центар“, кои танцуваа заедно со деца со
попречености. Честитки за раководителката Анастасија Стефановска.
На крајот на настанот, заеднички беше
изработена слика на платно, со оставање
отпечатоци на прсти од сите присутни и,
секако, заедничка фотографија. Настанот
беше проследен и од повеќе електронски
и пишани медиуми. й честитаме на Симона за проектот и ù посакуваме успешна реализација на сите планови.
прим. д-р Нико Јанков
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„Мобилност
Битола“ на ЛЕСС
во Битола

„Мобилност
Битола“ на обука
за набљудувачи
на избори

На 15 април 2019 година, во салата
на општина Битола беше одржан состанок на Локалниот економско-социјален
совет – ЛЕСС, а како и секогаш, „Мобилност Битола“ е активен член, како
претставник од здруженијата на лица
со инвалидност.
На конститутивниот состанок, по
запознавањето и презентирањето на
претходно сработеното, видлив е придонесот на „Мобилност Битола“ со
своите претставници (Нико, Фанче, Со-

На 13 и 14 април 2019 година, во
организација на „Инклузива“, се одржа
дводневна обука за набљудувачи на изборите, овој пат во хотел „Хармонија“
во Куманово. „Мобилност Битола“ на
овие обуки учествуваше со пет члена и
тоа: Митко Фидановски и Сотир Јонов-

тир и Лидија), кои и овој пат оставија
добар впечаток кај присутните.
Во оваа пригода беше остварен и
контакт за идни активности со градоначалничката м-р Наташа Петровска и со
советничката за економски развој, м-р
Виолета Налевска.
прим. д-р Нико Јанков

ски од Битола и Гордана и Александар
Стојановски и Васил Јанкула од Ресен.
Овие обуки, на кои присуствуваа
голем број лица со различен вид попреченост, ги подигаат капацитетите на
нашите членови кои активно го следат
изборниот процес и регистрираат неправилности и прописи во прв ред, како
што е пристапноста до гласачкото место. Со изборот на членови кои ќе имаат овластување од Државната изборна
комисија (ДИК), како официјални набљудувачи на изборите, се потврдува и
статусот на „Мобилност Битола“ како
сериозен чинител во активностите што
следуваат.
прим. д-р Нико Јанков
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Пристапност
на гласачките
места
На претседателските избори што
се одржаа на 21 април и на 5 мај, пет
члена на „Мобилност Битола“ во Битола и Ресен беа овластени набљудувачи
на „Инклузива“. Со претходна обука,

ДИК  издаде уверенија и беџови за нашите членови кои набљудуваа одреден
број гласачки места. Набљудувањето
опфаќаше повеќе елементи, како што е
елементарна пристапност за тешко подвижни лица со овозможени помошни
елементи (рампа, ракофати, обележани
патокази и приспособено гласачко место). Општиот впечаток е дека голем
број (процент) на лицата со инвалидност воопшто не излегле на гласање,
одреден мал број гласале дома и тоа е
законски регулирано и спроведено.
На укажување, помошните средства
биле поставени некаде, а некаде тоа
не било направено. Со други зборови,
само мал процент го искористиле своето граѓанско право, така што ќе треба
да ги истражиме причините за непристапување кон законската обврска. На
мислење сме дека ако се овозможени
сите предуслови, тогаш не може да се
каже дека нашите членови не дошле
поради нерешена пристапност туку од
други лични причини. Во секој случај,
ќе го почекаме конечниот извештај на
„Инклузива“, на која й испраќаме благодарност за преземените дејства со
кои се надеваме дека состојбите во иднина ќе бидат подобрени.
прим. д-р Нико Јанков
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Односот
на средината
Многу наши членови имаат сон.
Сонот многу тешко, а понекогаш и воопшто не се остварува. Васил Јанкула
е лице со телесна инвалидност, член на
„Мобилност Битола“ од Ресен. Неговата состојба е церебрална парализа, за
многумина и неможност за извршување

дури и на елементарните физиолошки потреби. Но, тоа не важи за Васил.
Својот хендикеп тој го пребродува со
голема упорност, вежби, волја и визија
која, за среќа, успева да ја реализира.
Неговата најнова визија беше обиколка
на поголем дел од Македонија (Ресен,
Битола, Прилеп, Велес, Скопје, Тетово,
Гостивар, Дебар, Струга и Охрид). Со
помош на неговиот тренер, оваа негова
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визија се оствари, вклучувајќи ги и турите на Галичица и охридскиот маратон
(види во статија „Челично срце“ во списанието „Мобилност“ бр. 92).
Со помош и поддршка од УНДП,
оваа негова визија се реализира и се надеваме дека заедницата ќе смогне сили
да ги поддржува визиите на своите со-

Квалификации
во „Мобилност
Битола“
На 3 и 4 мај 2019 година, на терените
на детската градинка до седиштето на
„Мобилност Битола“ беше спроведен
квалификациски натпревар во атлетика
и пинг-понг. Покрај директно квалификуваните, имаше и други членови од
нашето здружение. На квалификациите
се потврдија резултатите, а некои и се
подобрија. Очекуваме до почетокот на
спортските игри нашите избраници и
директно квалификуваните да тренираат и да се доведат во најдобра форма за
да имаат што подобар настап. Реквизи-

граѓани со инвалидност и да работи за
нивната успешност да стане успешност
и за сите нас. За остварување на овие
заложби не се потребни само закони и
подзаконски акти туку вистинска желба и волја на сите други да ја препознаат
вредноста која е универзална и човечка
и доаѓа од срцето. Пишаните прописи
се само алиби ако останат само пуста
буква на хартија.
Васил Јанкула не е еден, тој е многумина со нас, во нас и околу нас. Да го
менуваме односот на средината во континуитет, упорно, силно и со увереност
во исправноста на целите кои зрачат со
човечност. Човек, колку гордо звучи!
прим. д-р Нико Јанков

ти (ѓуле, диск и копје) има ССРИБ, како
и останати реквизити за пинг-понг.
Истовремено, во спортската сала се
одржаа и квалификации за стрелаштво,
каде што исто така се потврди формата
на веќе избраните кандидати. Со други
зборови, „Мобилност Битола“ подготвено ги дочека претстојните спортски
игри во Охрид.
прим. д-р Нико Јанков
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„Мобилност
Битола“
на работилница
во Гевгелија
На 18 мај 2019 година, во организација на „Мобилност Гевгелија“ беше
успешно одржана работилница на тема
кинезитерапија во домашни услови при
повреда на ’рбетен столб со трајни последици. „Мобилност Битола“ беше
претставена со екипа од четири члена
кои активно учествуваа на настанот.

Излагач на темата беше физиотерапевтот Иван Кајтазов, кој исцрпно ја посочи неопходноста од кинезитерапијата
кај ваквите состојби.
 Работилницата се одржа во Негорски Бањи и беше поддржана од „Мобилност Македонија“, а за време на настанот беше искористено присуството
на градоначалникот на Гевгелија, господин Сашко Поцков, за да се промовира кампањата за пристапност која ја
води „Мобилност Македонија“ со здружените членки.
прим. д-р Нико Јанков

Форум
за приоритети
на ЛЕСС
На 28 мај 2019 година, „Мобилност
Битола“ учествуваше на форумот за
утврдување на приоритетите на ЛЕСС
(Локален економско-социјален совет)
на општина Битола, што се одржа во хотел „Милениум“ во Битола, во организација на МКЦ и општина Битола, со поддршка од Меѓународниот центар „Улоф
Палме“ од Шведска. Како активен член
на ЛЕСС, „Мобилност Битола“ даде голем придонес, особено што основната
цел беше унапредување на социјалниот
дијалог меѓу партнерите (општината,
бизнис-секторот, граѓанските здруженија, комората итн.). Имено, основната
цел е да се подобрат и создадат вештини кај вработените и невработените кои
се бараат на пазарот на трудот, особено
кај ранливите категории, меѓу кои се и
лицата со инвалидност.
На настанот присуствуваше и ги
поздрави присутните градоначалничката на општина Битола, м-р Наташа
Петровска, како и директорот на МКЦ,
Сашо Додовски, а модераторка беше
Елизабета Марковска-Спасеновска. Во
богатата дискусија и работа во групи,
нашиот тим составен од прим. д-р Нико
Јанков, Лидија Велјановска и Сотир
Јоновски, успешно и активно учествуваше во работата на форумот. Неколку
аспекти може да се споменат како препораки:
– Механизам за финансиска поддршка при школување;
– Стимулативни мерки за вработени;
– Подобрување на стручни училишта;
– Следење на потреби за квалификација;
– Сертифицирање на знаење;
– Доквалификација и преквалификација – доживотно учење;
Во однос на работата, препораките
се: претприемништво – вештини, кариерно советување, квота за поддршка,
менторство и иновативен бизнис.
„Мобилност Битола“ ќе продолжи
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конструктивно да учествува и придонесува во интерес на лицата со телесна инвалидност и нивните стремежи
во животот. Во овој момент, особено
беше нагласена потребата за зголемена
пристапност и работа на оваа проблематика за лицата со телесна инвалидност.
прим. д-р Нико Јанков
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„Мобилност
Битола“
на Дефилето
на параплегичари
во Скопје
На 25 мај 2019 година, екипа на „Мобилност Битола“ учествуваше на Маршот на параплегичари во организација
на „Мобилност Скопје“. Целта беше да
се анимира јавноста за проблемите на

лицата со телесна инвалидност, особено оние кои се зависни од инвалидска
количка. Настанот беше поддржан од
здружените членки и „Мобилност Македонија“, како и од АД „Славеј“.
прим. д-р Нико Јанков

Број 94, Август 2019

Презентација
на УНДП за ОКР
На 30 мај 2019 година, „Мобилност
Битола“ активно учествуваше на презентација на УНДП во општина Битола.
Целта на презентацијата е запознавање
на граѓанскиот сектор, пред сè, ранливите категории за можностите за користење на грантови на УДНП за општинско-корисна работа (ОКР), со акцент за
мотивирање на членовите на инвалидските организации од корисници, во
доменот на можностите, да се обучат за
работа и давање услуги.

Настанот го водеа Снежана МицевскаДамјановска и Науме Ташовски, а координатор беше менаџерката на проектот,
Ромела Поповиќ. Прво се анализираа
позитивните ефекти од ОКР и тука беше
спомната „Мобилност Битола“ со 4-годишно искуство во Ресен, а особено со работилницата во Ресен што се одржа минатата година. Во дискусијата беа предочени
досегашните скромни успеси во процесот
од корисник до давател на услуга и неопходноста од медијаторство на општината
како фактор во процесот.
Сè на сè, едно корисно сознание за
понатамошната работа.
прим. д-р Нико Јанков
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Дефиле
и манифестација
за Денот на МС
На 30 мај 2019 година, екипа на
„Мобилност Битола“ составена од Лидија, Наташа, Снежана и Сотир, активно учествуваше на манифестацијата по
повод Денот на мултипла склероза во
организација на „Мобилност Скопје“
– огранок на МС, со поддршка од „Мобилност Македонија“.
Манифестацијата започна со собирање во центарот на Скопје, а продолжи
со дефиле до „Порта Македонија“, каде

што беше организирано предавање од
проф. д-р Иван Барбов, специјалист по
неврологија, и мотивацискиот говорник
д-р Жарко Костиќ. Потоа следеше и
плодотворна дискусија, па манифестацијата заврши со пригоден коктел.
прим. д-р Нико Јанков
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„Мобилност
Битола“
на Спортските
игри 2019
Од 6 до 9 јуни во Струга се одржаа
традиционалните Спортски игри на „Мобилност Македонија“, на кои учествуваа
и екипи од Бугарија, Србија, Црна Гора,
Хрватска и од Босна и Херцеговина. „Мобилност Битола“ се натпреваруваше со
старо-новата екипа составена од Васко,
Оливера, Наташа, Лидија, Дарко, Горан,
Мендо и новиот член Томи, додека оправдано отсутна беше Снежана. Нашата

екипа учествуваше во сите дисциплини,
а најуспешните се закитија и со медали,
односно Васко освои златен медал во
стрелаштво – пушка, Оливера со златен
медал во стрелаштво – пиштол и Наташа со бронзен медал во пинг-понг. Сите
останати членови остварија пласман и
учество на следните игри.
Овој успех е особено значаен имајќи
ги предвид временските услови за време на тренинзите во атлетика, додека
тренинзите во пинг-понг и стрелаштво
се одржуваа во салата. Втор значаен
момент е тоа што двата наши учесника,
Васко и Томи, зедоа учество и во меѓународна конкуренција во пинг-понг. Им
честитаме на спортистите за постигнатото и се надеваме на нови успеси.
Покрај маиците со логото на „Мобилност Македонија“ и „Мобилност
Битола“; нашите спортисти носеа и маици од нашиот традиционален пријател
„Мал битолски Монмартр“.
прим. д-р Нико Јанков

„Мобилност
Битола“
на масовна средба
во Скопје
На 23 јуни 2019 година, на просторот околу објектот на Центарот за ортотика и протетика, и во самите простории, се одржа традиционалната масовна
средба на „Мобилност Македонија“. И 
оваа година домаќин и организатор на
случувањата беше Центарот за ортотика и протетика – АД „Славеј“ од Скопје.

Пред повеќе од триста членови и
придружници на „Мобилност Македонија“ од сите здруженија од земјата,
присутните ги поздрави директорот на
АД „Славеј“, Горан Чаловски, и претседателот на „Мобилност Македонија“,
Бранимир Јовановски. Со помош на
ССРИМ беа организирани и натпревари со инвалидска количка, пикадо и
пинг-понг, а рекреативно и стрелање
со лак и стрела. Организаторот на првите три места им обезбеди и парични
награди, а сите вработени од Центарот
на гостите им приготвија и богато мени
со разновидна скара и пијалаци. Повеќе
организации беа донатори на производи
на оваа навистина извонредна манифестација. Сите гости од градовите доаѓаа
организирано со автобуси, а потешко
подвижните доаѓаа со автомобили, за
што им беа покриени трошоците за гориво. Од нашето здружение присуствуваа околу 24 членови, од кои неколку
во колички.
Сè на сè, оваа масовна средба помина во прекрасна атмосфера благодарение на одличната организација и изведба на практично сите вработени во АД 
„Славеј“.
прим. д-р Нико Јанков
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Потпишан
меморандум
за соработка
со општините
Могила и Новаци
На 24 јуни 2019 година, со претходни консултации и договори, беа реализирани посети на градоначалниците на
општините Могила и Новаци, Јасмина
Гулевска и Љубе Кузмановски. Четиричлената екипа на „Мобилност Битола“, составена од претседателот прим.
д-р Нико Јанков и членовите Фанче
Георгиевска, Лидија Велјановска и Сотир Јоновски, исцрпно ги информираше
градоначалниците за целите и програмите на нашето здружение, главните заложби и перспективи на дејствувањето,
како и за досегашните достигнувања од
формирањето до денес.
Нашите членови ја искористија пригодата и за да ги поканат на традиционалното „Дефиле на Широк Сокак“, кое
се одржа на 30 јуни и чија тема годинава
е „Пристапна Битола, пристапна Македонија“. Градоначалниците изразија задоволство и подготвеност за идна соработка,
така што беа потпишани меморандуми за

соработка во сите домени на живеењето
на лицата со телесна инвалидност. Со овој
акт започнува нова етапа и дејствување
на „Мобилност Битола“ и во руралните
средини, со очекувана поддршка од локалните власти, пред сè од нивните челници.
Активностите продолжуваат.
прим. д-р Нико Јанков
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Генерална проба
за музичките
средби
во Струмица
На 29 јуни 2019 година, во спортската сала на „Мобилност Битола“ традиционално се одржа генералната проба на нашите учесници за музичките
средби во Струмица.
Имено, веќе неколку години нашата манифестација е во рамките на
програмата на струмичкото културно
лето „Струмица опен“, а оваа година ќе

настапат повеќе од 15 кандидати, заедно
со засилениот состав на КУД „Феникс“
(Соте, Стефче, Влатко, Миле, Николчо и
Дафо), кој ќе ги придружува вокалните
интерпретатори на „Мобилност“ (Скопје, Велес, Струмица, Прилеп, Битола,
Кавадарци, Штип).
На генералната проба во Битола се
координираа изведбите на изведувачите
и оркестарот за да бидат подготвени и да
се покажат во најдобро светло на настапот во Струмица. Сите активности будно ги следеа претседателот и генералниот секретар на „Мобилност Македонија“
– Бранимир Јовановски и Софче Прчева.
прим. д-р Нико Јанков
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Разговори
и договори
со општина Битола
Согласно со претходно договореното
на нашата последна манифестација, традиционалното Дефиле на Широк Сокак,
веќе на 9 јули 2019 година „Мобилност
Битола“ оствари средба со претставници
од општината, која беше на иницијатива
на претседателот на Советот на општина
Битола, Валентин Груевски. На состанокот беше присутен и директорот на ЈП
„Градски паркинзи“, Зоран Дојчиновски, како и раководството на „Мобилност Битола“, составено од претседателот прим. д-р Нико Јанков, секретарот
Митко Фидановски, членовите Лидија
Велјановска и Сотир Јоновски и претседателот на Спорт и рекреација на инвалиди, Васко Стефановски.

На овој состанок господинот Груевски изјави дека општината сака да ја интензивира соработката со „Мобилност
Битола“ на сите полиња на живеењето и
дека постои позитивна клима и перцепција за потребите на членовите на нашето здружение. Поздравувајќи ја оваа
иницијатива, раководството на „Мобилност Битола“ го искористи присуството
на директорот на ЈП „Градски паркинзи“ да ги договори сите поединости со
користењето на бенефициите, вклучувајќи и потпишување на меморандум
за соработка, со што би се отворила и
перспектива за користење на грантови
за пристапност, во духот на нашите заложби како Дефилето и на заедничката
активност со „Мобилност Македонија“.
Веќе до крајот на месецов се договорени активности од двете страни со
конкретни мерки. Ваквиот брз одговор
и иницијатива е за поздрав и ние се надеваме дека ќе биде пример во нашиот
регион. Активностите продолжуваат.
прим. д-р Нико Јанков
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Традиционално дефиле и работилница на „Мобилност Битола“
– „Пристапна Битола, пристапна Македонија“
„Пристапна Битола, пристапна Македонија“ беше мотото и темата на годинашното, традиционално дефиле на
Широк Сокак, кое „Мобилност Битола“
успешно го организира секоја година.
По долгите подготовки со мали пречки,
замисленото сценарио на оваа значајна
манифестација беше остварено и реализирано на 30 јуни 2019. Придружувајќи
се на кампањата за пристапност што ја
води „Мобилност Македонија“, нашето
здружение со своите ресурси и помагатели презема чекори за што поголема
успешност на оваа значајна ставка во
статутарните и програмски цели.

Во самите подготовки беа изработени плакат, леток и презентации за овој
настан. Беа анимирани и поканети сите
фактори во пелагонискиот, демирхисарскиот и преспанскиот регион (Битола,
Демир Хисар, Ресен, Могила и Новаци),
како и медиумите и невладиниот сектор. Презентери на работилницата беа
претседателот на „Мобилност Битола“ прим. д-р Нико Јанков, проф. д-р Васка

Атанасова од Техничкиот факултет во
Битола и претседателот на „Мобилност
Македонија“ – Бранимир Јовановски,
секој од нив на ниво на задачата, запознавајќи ги присутните со оваа значајна
проблематика. Меѓу присутните имаше
членови од речиси сите здружени членки на „Мобилност Македонија“, како и
многубројни гости кои дополнително
го збогатија настанот.
Иако уредно поканети беа сите градоначалници од гореспоменатите региони, со своето присуство нè почестија
само градоначалникот на општина
Новаци, господинот Љубе Кузмановски, а од општина Битола присуствуваа
претседателот на Советот на општина-

та, Валентин Груевски, и советникот
Борче Корлевски, кои активно учествуваа во трибината. Во дискусијата учествуваше и д-р Ирена Ружин, програмски
директор во НУ Завод и музеј – Битола.
Забележливо беше и присуството на
претставници од Ресурсниот центар и
други граѓански организации. Другите
можеби ќе нè почестат со своето присуство во некоја следна пригода.
Како и секогаш, манифестацијата
започна со традиционалното дефиле по
Широк Сокак, почнувајќи од плоштадот
„Магнолија“, каде што беа дадени изјави
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за медиумите и беше нагласена важноста на пристапноста за лицата со телесна
инвалидност и предизвиците и динамиката за решавање, најмногу со мерки кои
мора да ги преземе власта на државно и
на локално ниво, како и во подигнувањето на свеста кај јавноста за оваа проблематика. Во целите и перспективите назначено е дека сепак власта ги има инструментите на моќ во остварувањето на
целите зацртани во Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност на Обединетите нации, која нашата држава ја има
ратификувано со сила на закон уште во
2011 година, заедно од опциониот протокол. Воведувањето и реализацијата на
законските норми се првата и најважна
алка со политичката волја и разбирање
со прифаќање на позитивната слика која
се создава во заедницата. Импресивната слика на дефилето не смее да остане
само настан со една слика, туку непрекината низа на настани за кои главните
актери се првите луѓе во општините со
своите тимови за оваа проблематика,
кои ние сесрдно ќе ги потсетуваме и ќе
им помагаме.
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ЛИЧНА АСИСТЕНЦИЈА
- РАБОТЕН СОСТАНОК
СО ДИРЕКТОРОТ
НА ЦЕНТАРОТ
ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАБОТИ
ВО КУМАНОВО,
АЛЕКСАНДРА
АРСОВСКА

Малите технички пречки, кои не
зависеа од организаторот, не беа пречка за вториот дел од настанот со многу
внимание да се проследат излагањата и
да се прифатат заклучоците како свои,
и истите понатаму ќе се практикуваат
во кампањата на „Мобилност Македонија“, која ќе трае во текот на целата
година.
Им благодариме на сите учесници
на настанот, особено на градоначалникот на општина Новаци, кој воедно е и
прво одговорно лице од рурална општина што ги прифати нашите заложби за
пристапност, како и за господата од
општина Битола – Валентин Груевски
и Борче Корлевски – за искажаната
подготвеност и решителност за започнување и одржување на процесот на реализација на пристапноста. Времето ќе
покаже колку сите декларативни изјави
ќе бидат преточени во дела. Тука уште
еднаш треба да ги спомнеме и нашите
стратешки партнери, кои постојано ни
помагаат при реализацијата на нашите
замисли – МНД Битола. Со ова само се
потсетуваме што направивме досега и
што треба да направиме во иднина.
прим. д-р Нико Јанков

На 19.6.2019 година, во просториите на Центарот за социјални работи во
Куманово, се одржа работен состанок
со директорот на Центарот, Александра
Арсовска, на кој присуствуваа: Соња
Арсовска – одговорно лице од Центарот за спроведување на услугата лична
асистенција, Бранимир Јовановски од
„Мобилност Куманово“, Коце Витанов
и Беркант Асановски од Здружение на
слепи лица Куманово, Татјана Арсовска и Благица Димитровска од здруже-

нието „Инклузива“ и претставник од
Црвен крст - Куманово (официјални
обучувачи на асистенти и еден од сервис провајдерите за Куманово).
На состанокот беше истакнато дека
не е задоволителна бројката на корисници на услугата личен асистент во
Куманово и беше договорено да упатиме АПЕЛ до членовите кои ги задоволу-
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ваат критериумите (подолу опишани) и
кои сметаат дека имаат потреба од ваква услуга, да се пријават во Центарот за
социјални работи Куманово за да станат едни од корисниците на услугата.
Беа дискутирани и забележаните аномалии во пракса и беа дадени одредени
сугестии за надминување на состојбата
и подобрување на испорачување на услугата.
Согласно со Законот за социјална заштита, корисници на услугата се
лица со потешка и најтешка телесна попреченост и потполно слепи лица.
Услугата лична асистенција опфаќа
индивидуална помош и поддршка за
лица од 18 до 65 -годишна возраст, со
намален функционален капацитет, со
цел да се овозможи независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата, како и
вршење на секојдневни активности,
кои лице без попреченост вообичаено
ги врши без поддршка. Личната асистенција вклучува: помош и поддршка
во вршење основни и инструментални
активности од секојдневниот живот,

помош и поддршка на работното место,
образовните институции, центрите за
рехабилитација, помош и поддршка во
заедницата и други активности од интерес на лицето, до 80 часа месечно.
Контакт телефон 031/438-160 и
071/333-275, ЈУ  Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.
Б. Јовановски
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РАБОТНА СРЕДБА
СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА
ПАРАОЛИМПИСКИОТ
КОМИТЕТ
НА ЦРНА ГОРА
На 15.5.2019 година во ДХО  „Даре
Џамбаз“ во Скопје, претседателот на
Македонскиот параолимписки комитет, Бранимир Јовановски, и генералниот секретар Драган Дојчиноски, одржаа
работна средба со претседателот на Параолимпискиот комитет на Црна Гора,
Игор Томиќ.

На средбата беа разменети искуства
и договорени следни заеднички активности на спортско поле.
Б. Јовановски

РАБОТЕН СОСТАНОК
СО ДИМИТРИЈЕ
ЛАЗАРОВСКИ,
РАКОВОДИТЕЛ
НА „ПАРАЗИМСКИ
СПОРТОВИ“ ПРИ
МЕЃУНАРОДНИОТ
ПАРАОЛИМПИСКИ
КОМИТЕТ

работен состанок со Димитрије Лазаровски, раководител на Светските паразимски спортови при Меѓународниот
параолимписки комитет. На состанокот
разменивме идеи за збогатување на
содржината на делувањето на Македонскиот параолимписки комитит, форми
на дејствување, можност за аплицирање
на проекти, можност за аплицирање за
организација на кампови преку АГИТОС фондацијата, можност за добивање на грант за набавка на опрема и
други теми.
Му благодариме на Димитрија за

На 27.5.2019 година претседателот
и генералниот секретар на Македонскиот параолимписки комитет остварија

можноста да оствариме средба, како и
за искрено пружената рака за соработка
во иднина.
Б. Јовановски

СРЕБРЕНИ МЕДАЛИ
ЗА ОЛИВЕРА
НАКОВСКА-БИКОВА
И ВАНЧО КАРАНФИЛОВ

Првиот натпреварувачки ден, во
дисциплината спорт пиштол (П3),
настапија четворицата наши спортисти.
Во квалификациите, во конкуренција на
12 натпреварувачи, Оливера Наковска
Бикова со резултат од 555 кругови се
пласира на 5. место, Ванчо Каранфилов
со резултат од 542 круга на 6. место,
со што и двајцата обезбедија настап во
финалните борби, додека Бранимир Јовановски со 524 кругови се пласира на
9. место, а Александар Јовановски со
резултат од 514 кругови на 11. место.
Најдобар резултат во квалификациите
во оваа дисциплина постигна Растко
Јокиќ од Србија со 566 кругови. Во финалето се пласираа 8 натпреварувачи, а
нашите спортисти на крајот го зазедоа
7. место Оливера Наковска-Бикова и 8.
место Ванчо Каранфилов.

Македонските параолимпијци-стрелци, од 21 до 25.8.2019 година учествуваа на WSPS Grand Prix Novi Sad Srbija
-2019, натпревар во стрелаштво, на кој
настапија спортисти од 5 држави. Во
состав на екипата настапија: Бранимир
Јовановски (тренер и натпреварувач),
Оливера Наковска-Бикова, Ванчо Каранфилов и Александар Јовановски
(натпреварувачи) и Драган Дојчиноски
(тим лидер).
Девет настапи, пет финални борби,
два сребрени медала е билансот на нашите спортисти.
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Вториот натпреварувачки ден во
дисциплината пиштол - слободен избор
(П4), во конкуренција на 9 натпреварувачи настапија Ванчо Каранфилов,
кој со резултат од 495 кругови во квалификациите се пласира на 6. место
и обезбеди настап во финале, додека
Александар Јовановски со резултат од
453 кругови го освои конечното 9. место. Најдобар резултат во квалификациите во оваа дисциплина постигна Сергеј
Малишев од Русија 543 кругови. Во финалето, Ванчо Каранфилов со резултат
од 112,9 кругови го освои конечното 7.
место.
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СРЕБРЕН МЕДАЛ
ЗА ОЛИВЕРА
НАКОВСКА-БИКОВА
ВО ДИСЦИПЛИНАТА
СПОРТ ПИШТОЛ
НА 25 М ВО ХАНОВЕР
На Интернационалното првенство на
Хановер 2019 година во стрелаштво учествуваа спортисти од 31 држава, меѓу кои
и од 6 држави вон Европа (САД, Канада, Австралија, Кореја, Бразил, Индија).
Нашата репрезентативка и најдобра спортистка, Оливера Наковска-Бикова, во дис-

Најголем успех нашите спортисти
постигнаа последниот натпреварувачки
ден, во дисциплината воздушен пиштол
(П1 и П2).
Оливера Наковска-Бикова во квалификациите стрелаше резултат од 572
кругови (втор најдобар резултат во светот), и по финалните борби меѓу пет
натпреварувачки го освои конечното
второ место и сребрен медал со резултат од 225,6 кругови. Првото место го
освои Изи Бејли од Велика Британија со
резултат од 227,1 круг.
Ванчо Каранфилов во квалификациите стрелаше 547 кругови и го зазеде
4. место, додека Александар Јовановски со резултат од 526 кругови се пласира на 8. место. Најдобар резултат во
квалификациите во оваа дисциплина
постигна Растко Јокиќ од Србија 568
кругови. Со оглед на тоа дека во конкуренција беа осум натпреварувачи,
сите влегоа во финалните борби. По
финалето, Ванчо Каранфилов го освои
конечното второ место и сребрен медал
со резултат од 229,7 кругови, додека
Александар Јовановски се пласира на 5.
место со резултат од 167,8 кругови.
Ова беше последен официјален
меѓународен натпревар на нашите спортисти пред учество на Светското првенство во Сиднеј, Австралија во октомври. Следува период на подготовки и
се надеваме успешен настап на нашите
спортисти на Светското првенство.
Б. Јовановски

циплината спорт пиштол на 25 метри го
освои второто место и сребрениот медал.
Браво за Оливера, која беше единствена дама во финалето, во борба со седум претставници на „посилниот пол“.
Екипно, во истата дисциплина, нашите
спортисти: Оливера Наковска-Бикова,
Ванчо Каранфилов и Бранимир Јовановски го освоија 3. место и бронзениот медал во конкуренција на 6 екипи.
Б. Јовановски
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ТРЕТО МЕСТО
ЕКИПНО (РУБИНЧО
РИСТЕСКИ И МАРЈАН
ЗАФИРОВСКИ)
НА МЕЃУНАРОДЕН
ТУРНИР „ SEAGULL
2019“ ВО ПИНГ-ПОНГ
ВО ВАРНА
По покана од НИКЕА  - Параспорт
клуб од Црно Море од Варна, македонските пингпонгари: Страшко Коцевски, Небојша Ташиќ, Рубинчо Ристески и Марјан Зафировски, предводени
од претседателот на Македонскиот параолимписки комитет, Бранимир Јовановски, учествуваа на меѓународниот
пингпонгарски турнир „Seagull 2019“
во Варна, на кој учествуваа спортисти
од Србија, Романија, Северна Македонија и домаќинот Бугарија.

Најголем успех нашите спортисти
постигнаа во екипното натпреварување
во класа 8, каде што во конкуренција на
4 екипи (2 од Србија, и по една од Романија и Северна Македонија) нашите
спортисти Рубинчо Ристески и Марјан
Зафировски го освоија третото место.
Втората екипа, во состав Страшко Коцевски и Небојша Ташиќ, настапи во
класа 10 во конкуренција на 5 екипи и
го освои петтото место.
Во поединечна конкуренција, натпреварите се одржаа во секоја класа
поодделно, а нашите спортисти настапија индивидуално во следните класи:
Страшко Коцевски и Небојша Ташиќ
во класа 10, Рубинчо Ристески во класа 8 и Марјан Зафировски во класа 7.
Во разигрувањето по групи, од нашите
пингпонгари само Марјан Зафировски
ја помина својата група и се пласира во
полуфиналето каде што загуби во бор-

МОБИЛНОСТ

СПОРТ

Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

„МОБИЛНОСТ
МАКЕДОНИЈА“
НА РСИ
„СПИКС - Србија“
во Бор
Сојузот на параплегија и квадриплегија на Србија, од 12 до 14.6.2019 во
Бор, под мотото „Еднакви во спортот“,
ги одржа 27. спортски игри „СЕНИ2019“.
„Мобилност Македонија“ настапи
со свои спортисти во атлетика постигнувајќи вредни резултати и пласмани и
тоа:
1.Гоце Миновски, категорија Ф53:
ѓуле - 1. место, диск - 2. место, копје - 2.
место,

бата за финале од црногорскиот пингонгар Пјетро Палушевиќ, а во борбата
за трето место загуби од романскиот
пингпонгар Богдан Санлеа и на крајот
го освои четвртото место.
Претседателите на параолимписките комитети Илија Лалов и Бранимир
Јовановски одржаа работна средба, на
која договорија чекори за идна соработка на спортско поле, како и за можност
да се вклучат како партнери во одделни
проекти за развој на спортот на лицата
со инвалидност.
Голема благодарност до домаќините
на турнирот, особено на организаторот
Маријан Маринов и главниот судија
Сашо Јанев, кои се потрудија натпреварот да помине во фер и пријателска
атмосфера.
Резултати по групи:
Individual competition ranking
class 5:
1. George Banciu ROM
2. Nebojsha Ilich SRB
3. George Floresku ROM
class 6:
1. Camelia Ciripan ROM
2. Milijana Cirkovich MonteNegro
3. Duro Krivokapich MonteNegro

class 7:
1. Trevor Hirth AUS
2. Pjetro Palushevich MonteNegro
3. Bogdan Sanlea ROM
class 8:
1. Milovan Yanicijevich SRB
2. Dragan Vujisich SRB
3. Nemanja Birnanchevich SRB
class 10:
1.Alyn Nicolae ROM
2. Bojan Yovanovich SRB
3. Paun Vatov BUL
Team competition ranking
class 6:
1. Banciu/Florescu ROM
2. Krivokapich/Cirkovich MonteNegro
3.Antich/Basanovich
class 7:
1. Ciripan/Hirth ROM
2. Nicusor/Sanlea ROM
3. Atanasov/Kassas BUL
class 8:
1. Jovanovich/Vujisich SRB
2. Janisevich/Birmanisevich SRB
3. Risteski/Zafirovski MKD
class 10:
1. Stasich/Jovanovich SRB
2. Samson/Nikolae ROM
3. Vatov/Atanasov BUL
Б. Јовановски
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2.Зоран Јовановски, категорија Ф55:
диск - 1. место, ѓуле - 2. место, копје - 3.
место,
3.Елена Давитковска, категорија
Ф56: диск - 1. место, ѓуле - 1. место и
4.Златко Арсовски - учесник.

За одличната организација и беспрекорната гостопримливост, претставниците на „Мобилност Македонија“ им
се заблагодаруваат на домаќините од
„СПИКС Србија“ со надеж за долгорочна соработка и спортско дружење.
Б. Јовановски
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ПИНГ-ПОНГ
- МЕЃУНАРОДЕН
ТУРНИР ВО СТРУГА
На 7 и 8.6.2019 година во салата на
ОУ „Нико Нестор“ во Струга, во организација на „Македонскиот параолимиски
комитет“ и соорганизација на „Мобилност Македонија“, се одржа меѓународен турнир во пинг-понг, на кој учествуваа 30 натпреварувачи од Хрватска, Србија, Бугарија и домаќинот Македонија.
Во фер и коректна борба, првиот ден
се играа индивидуалните натпревари, додека вториот натпреварувачки ден беше
резервиран за екипните натпревари.
Поради недоволен број играчи по
класи, нема споени групи, а во екипни-
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от дел беа составени и неколку тимови
со натпреварувачи од две држави.
Спортистите покажаа завидно ниво
на игра, многу натпревари завршија со
тесен резултат при што нијанси одлучуваа (а малку и спортска среќа) победата
да ја однесе едниот или другиот натпреварувач, едната или другата екипа.
Честитки до сите играчи за фер-плеј
играта, а на крајот, најдобрите се закитија со медали и дипломи.
ЕКИПНО
Класа 2-5
1. Србија (Милош Стојиљковиќ /
Братислав Костиќ)
2. Србија-Црна Гора (Небојша Илиќ
/ Самра Којиќ)
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Класа 9-10
1. Македонија/Црна Гора (Страшко
Коцевски / Дејан Башановиќ)
2. Хрватска 2 (Ивана Медведовиќ /
Сњежана Ивичевиќ)
3. Хрватска 1 (Томислав Блажевиќ /
Горан Велјковиќ)
4. Македонија (Зоран Трајановски /
Дејан Алексовски)
Меѓународно поединечно првенство
МАЖИ КЛАСИ 3-5
1. Небојша Илиќ – Србија
2. Милош Стојиљковиќ – Србија
3. Самра Којиќ – Црна Гора
4. Зоран Јовановски – Македонија
5. Братислав Костиќ - Србија
6. Васил Росомански – Кавадарци
МАЖИ КЛАСИ 6-8
1. Милован Јаниќијевиќ - Србија
2. Рубинчо Ристески – Македонија
3. Горан Вељковиќ – Хрватска
4. Ѓуро Кривокапиќ – Црна Гора
5. Игор Постолов – Струмица
6. Тони Митровски – Скопје
7. Урош Гугољ – Црна Гора
8. Сашо Зоев – Бугарија
9. Џејхан Ташчт - Бугарија
10. Томи Јаневски – Битола
11. Марјан Зафировски – Македонија
12. Омар Касас - Бугарија

3. Македонија (Зоран Јовановски /
Васил Росомански)
Класа 6-8
1. Македонија 3 (Тони Митровски /
Игорчо Постолов)
2. Македонија 1 (Рубинчо Ристески
/ Марјан Зафировски)
3. Црна Гора (Милијана Ќирковиќ /
Ѓуро Кривокапиќ)
4. Србија-Бугарија (Милован .Јаниќијевиќ / Омар Касас)
5. Бугарија (Џејхан Ташчт / Сашо Зоев)
6. Македонија 2 (Томи Јаневски /
Васко Стефаноски)

МАЖИ КЛАСИ 9-10
1. Томислав Блажевиќ – Хрватска
2. Дејан Башановиќ – Црна Гора
3. Страшко Коцевски – Македонија
4. Дејан Алексовски - Македонија
5. Зоран Трајановски – Скопје
ЖЕНИ КЛАСА 6-10
1. Ивана Медведовиќ – Хрватска
2. Сњежана Ивчевиќ – Хрватска
3. Милијана Ќирковиќ – Црна Гора
4. Олга Ристовска – Македонија
5. Наташа Црвенковска – Македонија
Настанот беше финансиран од средства од игри на среќа обезбедени преку
Министерство за труд и социјална политика
Б. Јовановски
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СПОРТИСТИТЕ
ОД „МОБИЛНОСТ
КУМАНОВО“
ОСВОИЈА ГРСТ
МЕДАЛИ
ОД РЕПУБЛИЧКИ
СПОРТСКИ ИГРИ
Во Струга од 6 до 9.6.2019 година,
во организација на „Мобилност Македонија“ и Македонскиот параолимписки комитет, се одржаа 31. „Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија“.
Од „Мобилност Куманово“ настапија 9 спортисти и речиси сите се закитија со медали во своите дисциплини.

Елена Давитковска освои 1. место
и златен медал во атлетски повеќебој
(ѓуле, диск и копје) во класи 53-57 во
домашна конкуренција, и 2. место и
сребрен медал во меѓународна конкуренција;
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Страшко Коцевски освои 1. место
и златен медал во пинг-понг во класи
9-10 во национална конкуренција, 1.
место екипно во меѓународна конкуренција со Дејан Башановиќ од Црна
Гора и 3. место поединечно и бронзен
медал во меѓународна конкуренција.
Бранимир Јовановски освои 1. место и златен медал во пинг-понг класи
3-5 во национална конкуренција. Заради обврски со судење и организација
на настанот, не настапи во меѓународна
конкуренција;
Небојша Ташиќ освои второ место
и сребрен медал во пинг-понг во класи
9-10 во национална конкуренција;
Нада Цветковска освои 3. место и
бронзен медал во атлетски повеќебој
(ѓуле, диск и копје) во класи 42-46 и
општа, во национална конкуренција;
Новча Тодоровски освои 3. место
и бронзен медал во стрелаштво со воздушна пушка класа СХ1;
Савре Бојковиќ настапи во атлетски
повеќебој (ѓуле, диск и копје) во класи
36-39, 42-46 и општа и го освои 9. место
во национална конкуренција;
Елизабета Тодоровска настапи во
машка конкуренција во стрелаштво со
воздушна пушка и го освои 10. место;
Драги Стефановски настапи во атлетски повеќебој (ѓуле, диск и копје) во
класи 36-39, 42-46 и општа и го освои
25. место во национална конкуренција;
Сите спортисти (освен Драги Стефановски) обезбедија директен пласман
за следните 32. „Спортски игри“ што ќе
се одржат во 2020 година.
Б. Јовановски

ЗАПОЧНА ЛИГАТА
НА МАКЕДОНИЈА
ВО ПИНГ-ПОНГ
ЗА 2019 ГОДИНА
Во организација на Националната федерација за спорт и рекреација
на Северна Македонија – Параолимписки комитет на Северна Македонија,
на 31.8.2019 година започна Лигата во
пинг-понг за спортисти со телесен инвалидитет на Македонија за 2019 година.

Во лигата ќе учествуваат 6 екипи и
тоа: ССРИ Куманово, ССРИ  Прилеп,
ССРИ Кисела Вода-Скопје, ССРИ Битола, ССРИ Велес и ССРИ Скопје II.
По извршеното ждребување редоследот на екипите е следен: 1.ССРИ  Скопје II, 2.ССРИ  Прилеп; 3.ССРИ  Велес;
4.ССРИ Битола; 5.ССРИ Кисела Вода;
6.ССРИ Куманово. Редоследот на колата
ќе биде согласно Бергеровата таблица за
учество на 6 екипи на натпревари.
Беше одлучено да се направи последен обид на лигата да ù се приклучат и
ССРИ  Струмица и ССРИ Охрид. До-
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колку во следните
7 дена не се постигне согласност, лигата ќе
се одржи со 6
екипи.
Лигата ќе
се игра турнирски, двокружно
и ќе се одиграат
вкупно 10 кола пред
да се прогласи победникот на
лигата. Во составот на екипата се
2 играчи и еден резервен играч, а на
крајот на лигата најдобриот клуб ќе
добие пехар, а пингпонгарите на најдобрите 3 клуба: златни, сребрени и
бронзени медали. Комесар на лигата е
Драган Дојчиноски-генерален секретар
на Параолимпискиот комитет на Северна Македонија
По извршеното ждребување беа
одиграни првото и второто коло и беа
постигнати следните резултати:
I коло
ССРИ Скопје II: ССРИ Куманово 0 : 3
ССРИ Прилеп: ССРИ Кисела Вода 3 : 2
ССРИ Велес: ССРИ Битола 1 : 3
II коло
ССРИ Куманово: ССРИ Битола (одложена)
ССРИ Кисела Вода: ССРИ Велес 3 : 0
ССРИ Скопје II: ССРИ Прилеп 0 : 3
По одиграните 2 кола табелата изгледа вака:
1.

ССРИ Прилеп (6 : 2) 4 бода

2. ССРИ Куманово (3 : 0) 2 бода
(-1 натпревар)
3.

ССРИ Кисела Вода (5 : 3) 2 бода

4. ССРИ Битола (3 : 1) 2 бода (-1
натпревар)
5.

ССРИ Велес (1 : 6) 0 бода

6.

ССРИ Скопје II (0 : 6) 0 бода
Б. Јовановски
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ФУДБАЛСКИ
НАТПРЕВА ПОМЕЃУ
ЕКИПИТЕ
НА „МОБИЛНОСТ
МАКЕДОНИЈА“
И ФК ОХРИД
На стадионот на ФК Караорман во
Струга, на 8.6.2019 година, во рамките
на проектот со ФФМ, се одигра прија-

телски фудбалски натпревар помеѓу
фудбалската екипа на „Мобилност
Македонија“ и ФК Охрид од Охрид.
Натпреварот заврши нерешено 8 : 8,
но резултатот не беше во преден план
ниту во еден момент. Најважна беше
социјалната инклузија преку спортски
активности за лицата со телесен инвалидитет. Како и да е, натпреварот изобилуваше со прекрасни потези, прецизни удари на гол и голмански бравури од
двете страни.
Б. Јовановски

„МОБИЛНОСТ
МАКЕДОНИЈА“
НА МЕЃУНАРОДЕН
ТУРНИР ВО ШАХ
ВО БАЊА ЛУКА
Најдобрите шахисти со телесен
инвалидитет, членови на „Мобилност
Македонија“: Јанчо Ѓорѓевски од Куманово, Тоде Зафировски од Тетово и
Адем Небиу од Скопје, како и нивниот

возач и асистент Дејан Ѓорѓиевски, од
23-25.8.2019 година учествуваа на 12
Меѓународно првенство на Бања Лука
во шах „Бања Лука 2019“.
Нашите шахисти го освоија првото
место во екипна конкуренција меѓу 8
екипи со убедлива игра без претрпен
пораз, а за најдобар поединец на турнирот беше прогласен нашиот шахист
Тоде Зафировски кој нанижа седум победи по ред.
Б. Јовановски
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31. Државно
првенство во шах
на „Мобилност
Македонија“
Во организација на Мобилност Македонија и Националната федерација за
спорт и рекреација на инвалиди на Македонија - Македонски параолимписки
комитет, на 1 и 2 јуни 2019 година се
одржа Државно првенство во шах за
лица со телесен инвалидитет во хотел
„Галеб“ – Струга.

ШАХОВСКИ ДВОМЕЧ
ПОМЕЃУ
„МОБИЛНОСТ
МАКЕДОНИЈА“
И „СОЈУЗ
НА ЦИВИЛНИ
ИНВАЛИДИ
ОД ВОЈНАТА“

Своите шаховски вештини ги соочија 22 шахисти од здружените членки
на „Мобилност Македонија“ на првенството кое се играше во седум кола,
швајцарски систем (викенд правила на
ФИДЕ), со темпо на игра - 30 минути
по играч. Судија на првенството беше
Тони Пајдаков.

На 30 и 31.3.2019 година, во хотелот
„Конгресен центар“ во Охрид, се одржа
шаховски двомеч помеѓу најдобрите
шахисти на „Мобилност Македонија“
и „Цивилните инвалиди од војната на
Македонија“. Натпреварот се одигра
двокружно (со бели и со црни фигури),
на 5 табли, со темпо од 1 час по играч.
Победа извојува селекцијата на „Мобилност Македонија“ за која настапија
нашите членови Јанчо Ѓорѓевски (капитен и селектор на екипата) од Куманово
и Живко Станковски од Крива Паланка. Натпреварот заврши со резултат 6,5:3,5 поени во корист
на „Мобилност Македонија“.
Учинокот на нашите спортисти беше половичен. На првата
табла Јанчо Ѓорѓевски извојува две победи против најдобриот играч на цивилните инвалиди од војната, Жарко Селковски, додека Живко Станковски
на петта табла ги загуби двете
партии против Насуф Исаки.
Б. Јовановски
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Првото место го освои Тоде Зафировски од „Мобилност Тетово“ со 6,5 поени,
колку што освои и второпласираниот Јанчо Ѓорѓевски од „Мобилност Куманово“,
но со послаб бухолц, а на третото место
се пласира Адем Небиу од „Мобилност
Скопје“ со освоени 4,5 поени.
Б. Јовановски
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ПРОМОВИРАНИ
МЕДАЛИТЕ
ЗА „ОЛИМПИСКИТЕ
ИГРИ“ ВО ТОКИО 2020
Промоцијата на ПАРАОЛИМПИСКИТЕ  МЕДАЛИ  ќе биде кон крајот на АВГУСТ
Една година пред почетокот на Летните олимписки игри (ЛОИ) во Токио
(почнуваат на 24.7.2019), организаторот
на јавноста й ги претставени медалите,
направени од рециклирани уреди. Првиот показател дека медалите можат
да се направат на овој начин се појави
во февруари 2017 година. Тогаш, организаторите на Олимписките игри побараа од јавноста да ги донираат своите
стари телефони, a потоа што за време
на процесот на рециклирање, од нив
беа „извлечени“ злато, сребро и бронза.
На овој начин, организаторите сакаат
да придонесат кон зачувување на животната средина, а оваа порака ќе биде
промовирана и во текот на траењето на
„Олимписките игри“.
Околу 32 килограми злато беа извадени од 6,2 милиони мобилни телефони, 3,5 тони сребро и 2,2 тони бронза
за да се изработат 5.000 олимписки и
параолимписки медали.
Дизајнот ја симболизира разновидноста и светот во кој луѓето што се
натпреваруваат и луѓето се почитуваат
меѓу себе. Медалите се со дијаметар од
85 мм и 12,1 мм во најдебелиот дел. На
предната страна на медaлите е традиционалниот дизајн божицата на победата, но од 1972 година, задната страна
ја дизaјнира домаќинот. Медалите ја
симболизираат енергијата на спортистите, како и диверзитетот на игрите,
а сјајноста е симбол за топлиот сјај на
пријателството. Дизајнот ја претставува и јапонската култура, каде што на
лентата на која се обесени е применета модернизирана техника „ишимацу
мово“ или вид на шаховски дезен, како
и „касане но ироме“, односно техниката
на ткаење на јапонските кимона.
Б.Јовановски
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